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اإلهداء

 - إىل ُكلِّ أمرأٍة، وُكلِّ ُأمٍّ، َوُكلِّ ُأْنَثى، إىل َمْن َيِْمْلَن 
ُبُذوَر الَبَشِرّية، َوُيْنِشْئَن ِرَجاَل الَغّد.  

 - إىل النَّْصِف اجلَِّميِل يف امُلَْتَمع، َوإىل الُوُجوِه الَبِيَئِة 
َهاَرة، َوَتْكُسوَها احِلْشَمُة َوالَوَقار.   اليت ُتَغلُِّفَها الِعفَُّة َوالطَّ

يَعًا، وإىلَ ُأمََّهاِت أَْوالِدي، َوإىل ُكلِّ َمْن   - إىل َبَناِتي َجِ
َيْقَرأ هذا الِكَتاب، ُأْهِدي هذا الَعِمل املَُتَواضع.                       

                   

                                            صاحل زيادنة
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مقدمة املؤلف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
   احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالُم على سّيد املرسلني، وبعد:

   االسُم: لفظٌة ُتّيُز الشيَء عن غريه، فُيْعَرف بها وُيستدّل بها عليه، ويف التنزيل 
العزيز: »اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق«)1)، ويف آية أخرى: »َوهلِلِّ اأَلْسَاء احْلُْسَنى َفاْدُعوُه 
ِبَها«)2)، وعندما خلَق اهلُل سبحانه آدم عّلمه األساَء كلَّها، »َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَاء ُكلََّها ُثمَّ 

َعَرَضُهْم َعَلى امْلاََلِئَكِة َفَقاَل أَنِبُئوِني ِبَأْسَاء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي«)3).
ويف حديٍث عن النيّب صلَّى اهلُل عليه وسلَّم أنَّه قال: »ِإنَُّكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم الِْقَياَمِة ِبَأْسَاِئُكْم 

َوَأْسَاِء آَباِئُكْم، َفَأْحِسُنوا َأْسَاَءُكْم«)4).
   ومن هنا نرى أهمية االسم وقيمته، ومن أجل ذلك جيب علينا اختيار األساء اليت 

حتمُل دالالٍت جيلة ومعاني سامية وُنَسمِّي بها أوالدنا وبناتنا. 
   وقد كنُت منُذ سنواٍت طويلٍة أتأّمُل يف معاني األساء وأهداِفها، ويف املغزى الذي 

ُتعّب عنه وَتْرِمي إليه.
   ثم جعُت  األساَء اليت استعمَلها أهُلنا وأجداُدنا حتى عصوٍر قريبة، وكانْت كّلها 
أساء عربية صميمة، ووجدُت أّن لكّل اسٍم منها ما يربطه حبادٍث معنّي، أو أنَّ له 
يبقى  تذّكره حتى  يرغبون يف  أو  يريدونه،  التعبرِي عن شيٍء  األهِل يف  برغبة  عالقة 
حاضراً يف أذهانهم كلما شاهدوا طفلهم الذي أسوه بذلك االسم، كما هو احلال عندما 
يسّمي األبناُء أوالَدهم وبناتهم على أساء والَدْيِهم، وكانوا ال ُيَسّمون الطفَل على اسم 

)1) - سورة العلق: اآلية 1. 
)2) - سورة األعراف: من اآلية 180. 

)3) - سورة البقرة: اآلية 31. 
)4) - حتفة املودود بأحكام املولود: ص 163. 
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جدِِّه أو جدَِّته إذا كانوا على قيِد احلياة، خشية أن تكون تلك التسمية حَتِْمُل يف طيَّاِتها 
فأاًل غري َحَسن، قد يكون فيه ما جيعُل األجداَد يشعروَن بقرِب أّيامهم ودنوِّ َأَجِلهم.

التسمية  فتكون  أو لألخوات،  اإلناث لألمهات  السابق يرتكون تسمية     وكانوا يف 
تقليدية من األساء الدارجة يف ذلك الزمان، واليت تتمحور حول أساء بعينها، غالباً 
ما حتمُل معاٍن عربّية وإسالمّية، ومل يكن فيها ُزخرف األساِء العصرّية وال غرابتها 

وال ابتعادها عن الدين واملعنى العربّي األصيل.
   وكانت األساء السائدة يف تلك الفرتة هي األساء العربية اليت كانت مستعملًة يف 
العصِر اإلسالمي، وحتى يف العصر اجلاهلّي الذي سبقه، نظراً لطبيعة الصحراء وُبعدها 
الشعبية  موروثاتهم  وُعزلتهم عن احلضارات اجلانبية، فحافظوا على  أهِلها  وانقطاع 

وتقاليدهم العربية وظّلت أساؤهم كما هي حتى وقٍت قريب.
   فكانت األساء مثل فاطمة وزينب وصفية ومليحة وعايشة وهيجر وغريها، إضافة إىل 
األساء اليت فرضتها طبيعة الصحراء وبيئتها مثل وضحا؛ تشبيهاً بالناقة الوضحاء، 
وَصْبَحا؛ تشبيهاً بالصبح ونوره، وفضيَّة؛ تشبيهاً باحللّي املصنوعة من معدن الفضة 

واليت كانت مستعملة يف ذلك الزمان.
   وكثرياً ما كان الناُس يلجأون إىل »اخلطيب« ليختار اساً ملولودهم يناسب الُبَْج 
والطَّالع، وال يكون فيه َنْس يف قابل األيام، فيختار اساً من بني أساء يقرتحونها، 
الفلكي«، وإذا وجده مالئماً  يقبله األهُل  ويعرضه على جدوٍل يف كتاب »أبو معشر 

برضًى ورحابِة صدر.
   وكانت هناك ظاهرة سائدة يف جمتمعنا ُيَسمِّي فيها األهُل أبناءهم وبناتهم بأساء 
غريبة أو بأساء غري جيلة لطرد عيوِن السوء عنهم، وكان من هذه األساء ما ختتاره 
األّمهات ليبعدَن القرينَة عن أطفاهلن، خاصة إذا ُتويّف هلنَّ أطفاٌل من قبل، فنرى أساًء 
مثل: كليبة، فهيدة، ذيبة، منرة، فرهودة، وكلها أساء كالب وحيوانات، والقصد 
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منها إبعاد عني السوء عن الطفل، وإبعاد القرينة عنُه أيضاً حتى يسلَم ويعيَش ألهله 
وال يصاب مبكروٍه أو أذى، ورمبا جنُد تيمًة على كتف الطفل يظّل يملها ألكثر من 

عامني، وهذا نابٌع من ِحْرص األمهات وخشيتهن على أطفاهلن.
   وكان لعوامل الطبيعة وحاالِت الطقس تأثري على أساء املواليد من ذكوٍر وإناث،  
فإذا هّبت عواصُف شرقّية كاليت تهّب يف بالدنا يف فصل اخلريف، فيسمون الطفلة 
»شرقية«، وإذا تلبدت السماُء بالغيوم فيكون اسم املولودة »ِمْزنة« أو »غيثة«، أما إذا 

سقطت أمطاٌر خفيفة فهي »اْمَطرْية«، أو »اْشَتّية«.
   أما إذا ولدت يف وقٍت تدوُر فيه معارك وحروٌب فهي »َحْرَبة«، وإذا ولدت يوم 
يعة«، ويف األثنني »َثْنوى«، أما إذا ولدت  اخلميس فهي »مخيسة«، ويف اجلمعة »اْجِ
يف يوٍم من أيام األعياد فهي »عيدة«، وإذا كانت جفوة معينة بني الوالدين فالطفلة 

»ازعيلة«، أو »غيظة«، وهكذا يف أساء أخرى مماثلة.
   ومل يدم احلاُل على ذلك بل تغرّيت األمور، فبعد حرب عام 1967 أخذت أساُء 
اإلناِث منحًى جديدًا، فقد تزوج كثرٌي من أهل النقب من نساء من الضفة الغربية وقطاع 
غزة، فجاءت أساٌء جديدة مل يعهدها الناس من قبل، وطبيعي أن هذه النسوة اخرتن 
قائمة  وبناتهن، وهكذا أضيفت عشرات األساء إىل  ما ألوالدهن  أساًء حديثة نوعاً 

األساء اليت كانت مألوفًة يف النقب.
   ويف تلك الفرتة تطّوَر التعليُم وَكُثرت املدارس، وجاءت معّلمات من الشمال من املثلث 
واجلليل وتزّوج بعضهن يف النقب، وكان منهن من جاء من مدٍن أو ُقرى ذات طابع 

وخصائص ختتلف عن بيئة الصحراء، فأضيفت أساء أخرى جديدة.
   وبعد أن انتشرت الفضائيات ازداد الوضع تفاقمًا، فقد كثر ظهور ممثالٍت وراقصات 
اشتهر أكثرهن بأساء مستعارة، فانتشرت تلك األساء يف منطقة النقب دون تعٍُّن أو 
تحيٍص ملعناها حتى لو مل يكن عربيًا، فجاءت مريفت وبوسي وجاكلني وفوفو وشويكار 
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وشريهان وغريها من أساء أقل ما يقال عنها إنها غريبة على األذن العربية.
  وبعد الصحوة الدينية وانتشار الوعي بني الناس تضاءلت بعض األساء الدخيلة، 
وعادت إىل الواجهة أساٌء قدميٌة من العصور اإلسالمية األوىل، مثل: حفصة، تاضر، 
جهينة، قتيبة، بثينة وغريها من أساء، وبرزت أساٌء أخرى جديدة، مثل: بسملة، 
َجّنة،  آيات،  آية،  حورية،  يقني،  فردوس،  سلسبيل،  سندس،  سجود،  تأويل، 

جّنات وغريها.
   وهكذا تبقى قضية األساء تتغرّي من وقٍت آلخر لتجاري الزمن الذي هي فيه، وهي 
تلِفُظ من حنٍي آلخر كّل اسٍم غريٍب ودخيل، لتظلَّ عربيًة صميمة، سلسة اللفظ وجيلة 

املعنى وعذبًة على اللسان. 
   وبعد فهذا هو كتاب أساء اإلناث ومعانيها، وهو نتيجُة عمٍل متواصٍل دؤوب دام 
فرتًة طويلة من الزَّمن، وأتنى أن جيد فيه أهُلنا ما يسّد هذه الثغرة من الرتاث، وأن 

يكون لبنًة أخرى ُتضاُف إىل لَِبَناِت تراثنا العربّي العريق، واهلل من وراء القصد.

صاحل زيادنة
 رهط يف: اجلمعة، 24 تشرين ثانٍ ، 2014م.



- 12 -

ابتسام:
   االبتسام: هو افرتارُة الثغِر عن بسمٍة جيلٍة رائعة، ُتضفي مسحًة من اجلماِل على 
جتاه  النبيلة  املشاعر  وعلى  النفسّي،  اهلدوء  على  تدّل  واالبتسامُة  وامُلَّيا،  الوجه 
جاء  هنا  ومن  صدقة«،  أخيك  وجه  يف  مك  »َتَبسُّ الشريف:  احلديث  ويف  اآلخرين، 

االسم.  

ابتهال:
   ابتهل إىل اهلل: تضّرع واجتهد يف الدعاء، ويف التنزيل العزيز: »ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة 
راعة هلل  اهلّلِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي«)1)، ومن هنا نستدّل بأّن اسم ابتهال يدّل على اإلميان والضَّ

سبحانه أن يبارَك هذه املولودة وأن جيعَلها مؤمنًة تقّيًة وأن يقّر بها أعني والديها.

آثار:
   آثار: جع أََثر، وهو العالمة، وما استدّل به على شيٍء كان، وما خلََّفه السابقون، 
ويف التنزيل العزيز: »َفانُظْر ِإىَل آَثاِر َرْحَِت اهللَِّ َكْيَف ُيِْيي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها«)2)، 
ومن هنا فآثار هي الصورة اجلميلة اليت نتمّنى أن تعيد إىل أذهاننا آثار املاضي وجاله 

وبساطته.
  

يعة: إجمْ
ْيَعة: وهي تصغرٌي لكلمة جعة، ويوُم اجلمعة هو اليوم السادس من أّيام األسبوع،     ُجَ

)1) - سورة آل عمران: من اآلية 61. 
)2) - سورة الروم: من اآلية 50. 

األمساء املبدوءة باأللف
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الذََّكر جعة  ُيَسمُّون  وهم  اجلمعة،  ُتقام صالة  وفيه  املسلمني،  عند  مقّدٌس  يوٌم  وهو 
واألنثى جيعة، ومن هنا جاء االسم.

  

أحالم:
   أحالم: جع ُحلم، وهو ما يراه النائُم يف نومه، أو ما يلذُّ له من الرؤيا، واإلنساُن 
احلامُل هو الوادُع الرقيق الذي ُتعجبك فيه الرّقة واللطف، واسم أحالم يدّل على اهلدوء 
والرّقة واللطف والوداعة، وهذه الصفات هي ما يريدها األهُل عندما ُيطلقون على ابنتهم 

هذا االسم.

إخالص:
   اإلخالُص: هو التفاني يف خدمِة الغري، وحفظ احلّب والوداد هلم، والوفاء والتضحية 
تّتصُف  ومن  النبيلة،  والصفات  اجلميلة  القيم  على  يدّل  اسٌم  وإخالص  أجلهم،  من 

باإلخالص فقد بلغت غايًة من اخللق احَلَسن والصفاِت اجلميلة املمودة.
  

إدحيلة:
األشكال  تدحرج  هو  والدَّْحل  َدْحل،  للفظة  تصغرٌي  وهي  ُدَحْيلة؛  أي  إْدَحيلة:     
األسطوانية املبومة، واألنثى عندما تكون قصريًة سينة مكتنزة اجلسم، فكأنها تدحُل 

عندما تشي، ومن هنا جاءها االسم.

أديان:
السماوّية،  األديان  إليه  ما تدعو  والعفاف وهو  التَّْقَوى  وأديان تعين  ِدين،     جُع 
وأديان هي اليت يرجو هلا أهُلها أن تكون تقيًة ورعًة طاهرًة عفيفة، ال تعمُل إال ما 
ُيرضي اهلل سبحانه، وتكون قدوًة يف عمِل اخلري والِبّ واإلحسان، وهذا غاية ما يتمّناه 

األهل ألبنائهم.



- 14 -

َكار: َأذمْ
اخلري  أفعال  من  صدَر  وما  احلسنة،  والسرية  الطيبة،  السمعة  وهو  ِذْكر،     جُع 
الطيبة  السمعة  لفرتٍة طويلة، وأذكار هي ذات  واإلحسان اليت تظّل ذكراها حممودًة 

والسرية احلسنة اليت ُيَذّكر اُسها بهذه املواصفات اجلميلة واخلالل الطيبة.
 

إرادة:
   اإلرادة: هي العزمية واإلصرار والتحّكم يف النفس حتى جنعلها تستجيب ملا نريد، 
ومن عندها إرادة تكون لديها العزمية على التصّرف احَلَسن واالبتعاد عن هوى النفس 

والثبات على األخالق السامية النبيلة.
  

ارحتاب:
َعة، وارحتاب هي واسعُة الصدر، حليمٌة حكيمٌة     ارحتاب: من الرَّْحب وهو السِّ
واسعُة األفق تتصّرُف حبكمٍة وروّية واتزان، فيأنس هلا األهُل وُيِبُّها معارُفها، وتكون 

منزلتها عندهم ساميًة رفيعة.

َوى: َأرمْ
   األْرَوى: جٌع لأُلْرِويَّة وهي األنثى من الوعول، وأروى اسٌم  عربيٌّ قديم، ومنه 
أروَى بنت عبد املطلب بن هاشم عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأساء الغزالن 
والوعول كثرياً ما ُتطلق على النساء ملا فيها من رشاقٍة وخّفٍة ونشاط مع جاٍل يف العنق 

والعينني، ومن هنا فأروى هي اليت تشبه الغزالة يف اجلمال والرشاقة.

أريج:
   من اأَلَرج؛ وهو الطِّيب يفوح رُيه، واألريج رائحة الورود وعطرها وعبقها الذي 
يفوح وميأل املكاَن بالرائحِة الطّيبة الزكّية، وأريج تأل حياة والديها جبماهلا ورقتها 
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وجتعل حياتهم باسًة عطرة.
  

ازدهار:
   االزدهار: هو النمو واالنتعاش والتقّدم، من ازدهر الشيء يزدهر ازدهارًا؛ أي منا 
واتسع، واسم ازدهار يدّل على النماء والتقدّم والنجاح وهو ما يرجوه األهل البنتهم يف 

حياتها املستقبلية لتنعم حبياٍة رغدٍة هانئة ملؤها السعادة واهلناء. 

ازعيلة:
   أي ُزَعْيلة، من الزََّعل وهو الغضب، وكأن هذه املولودة عندما تكب وتبلغ مبلغ النساء 
تبدو وكأنها غاضبة لشدة حزمها وصرامتها، فال يتعّرض هلا أحٌد بسوٍء أو أذى، وقد 
تكون تلك الطفلة ُولدت يف فرتٍة كانت فيها جفوة بني الوالدين، فيعّبون باسِم طفلتهم 

عن تلك اجلفوة الصغرية اليت ال تلبث أن تزول وحتّل حمّلها املبة والوئام.

َراء: إسمْ
َرى، وهو السري يف ساعات الفجر األوىل، حيث يكون اجلو لطيفاً     إْسَراء: من السُّ
َباح َيَْمُد الَقْوُم  بارداً ميكن السري فيه بال تعٍب وال كلل، ويف جممع األمثال: »ِعْنَد الصَّ
َرى«)1)، ويف التنزيل العزيز: »ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل مَِّن امْلَْسِجِد احْلََراِم ِإىَل  السُّ

امْلَْسِجِد اأَلْقَصى«)2). واسم إسراء جاء تيمناً بذكرى اإلسراء واملعراج.

إسالم: 
واملساواة،  العدَل  ويقيم  الباطَل  ليدحَض  الذي جاء  احلنيُف  الدِّيُن  هو  اإلسالم:     
واإلسالم هو أن يسّلم اإلنساُن أمره إىل اهلل طائعاً ألوامره سبحانه عاماًل بها، واسم إسالم 

جاء تيمناً بهذا الدين احلنيف الذي ارتضاه اهلل لنا. 

)1) - جممع األمثال، مثل رقم 2382.
)2) - سورة اإلسراء، من اآلية 1.
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أمساء:
تسمو  اليت  النبيلة،  السامية  هي  وأساء  والرفعة،  العلّو  وهو  السمّو  من  أساء:     
بأخالقها ويرتفع قدرها بني الناس، وتكون قدوة ألترابها وبنات جيلها يف التصّرف 
احلسن وأعمال الّب واإلحسان، واسم أساء عربّي قديم، ومنه أساء بنت أبي بكر 
الصديق ذات النطاقني اليت شّقت نطاقها إىل نصفني جعلت نصفه عصاماً علّقت  عليه 
السفرة ألبيها وللنيب صّلى اهلل عليه وسلم يوم هجرتهما إىل املدينة، وتنطقت بالنصف 

الثاني.

َهان: َ أمسمْ
   اسٌم غرُي عربَي األصول، ويرى البعض أنه ُمَرّكٌب من »اسم« العربّي، و«هان« الرتكي 
امُلّرفة عن هامن واليت تعين السيدة، ومهما كان األمر فهو من األساء اليت انتشرت 

عن طريق أساء الفنانات، وعن طريق الفضائيات ووسائل اإلعالم املختلفة.

َأِسيل:
   األسيل: هو األملُس الناعُم املستوي، وأسيل هي ذات الوجه األملس الناعم اجلميل، 
يف  غاية  فهي  الصفات  بهذه  كانت  ومن  الدقيق،  واألنف  الطرّية،  الناعمة  واخلدود 

اجلمال والبهاء ونعومة الوجه وطراوته.

آِسية:
املعاجلة  وهو  األَسا  من  وهو  منه،  األنثى  هي  واآلسية  الطبيب،  هو  اآلِسي:     
واملداواة)1)، وآسية اسٌم قديٌم ومنه آسية بنت ُمزاحم امرأة فرعون اليت كفلت موسى 
رت ببيٍت يف اجلنة، وآسية هي اليت يرجو أهلها أن تكون هلم بلسماً  وأسلمت معه وُبشِّ

وشفاًء من كّل ِعّلة.
)1) - لسان العرب: مادة »أسا«.  



- 17 -

َتّية: إشمْ
   أي ُشَتيَّة، تصغري لكلمة َشْتَوة من الشتاء، وهي سقوط كمية قليلة من املطر يف فصل 
الشتاء، وهذا يعين أن هذه املولودة ولدت عندما كان الفصُل شتاًء، وعندما سقطت 
بهذا الفصل الذي يبشر باملطر  بوادر اخلري من املطر فأطلقوا عليها هذا االسم تيمناً 
والشتاء املبارك. وميكن أن نالحظ أن هناك تشابهاً بني االسني إشتّية وإمطرية من 

حيث الزمان يف فصل الشتاء وسقوط الغيث واملطر.  

أشجان:
   أشجان: جع َشَجن، وهو اهَلمُّ واحُلزن، ولوعة النفس وكآبتها، والنفُس بطبيعتها 
تيُل إىل احلزن ألنَّ فيه نقاء للقلوب وتطهري للنفوس وتنشيط للمشاعر واألحاسيس، 
واسم أشجان جاء ليدّل على ذلك الشعور النبيل الذي ينتاُب النفَس وينقيها من األوضار 

ويرتكها طاهرًة نقية.

َأَصاَلة:
   األصالة: هي شرف األصل وطيب املتد، وعراقة احلسب والنسب، واألصيل من 
الناس من كان شريفاً عريق اجلذور ال عيب يف حسبه ونسبه، واألصيُل من األشياء هو 
من كان على درجة فائقة من اجلودة والدقة واإلتقان، ومن هذه الصفات الطيبة جاء 

اسم أصالة.

أصايل:
   أصايل: جع أصيل وهو الوقت الذي بني العصر واملغرب، وساعات األصيل فيها 
رقٌة وبرودٌة وجّو شاعرّي تنتعش له النفوس، ومن هنا فاسم أصايل يدّل على وقٍت 
ترتاح له النفوس وتأنس له القلوب لرّقة هوائه ولطافة َجّوه وعذوبة نسيمه. وأصايل 
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صيغٌة من ِصَيغ اجلمع ألصيلة، وهي الكرمية الشريفة عريقة النسب، ولكن االسم جاء 
من املعنى األول.

اعتدال:
   االعتدال: هو االستقامة واالتزان، من العدل وهو اإلنصاف، واعتدال اسٌم يدّل على 
االستقامة، والتصّرف السليم، وسلوك النهج القويم، ومن هنا فأهل هذه املولودة يرجون 

هلا أن تكون بهذه املواصفات.  

افتخار:
   االفتخار: من الفخر وهو االعتزاز باحلسب والنسب واألصول الكرمية، أو االعتزاز 
باإلجنازات اليت يققها املرُء، يرافقه شعوٌر بالتفّوق والتميز، واألهل عندما يطلقون 

على طفلتهم هذا االسم فهم يفتخرون بها ويرون فيها مصدر خري وبركة هلم. 

َرجية: إفمْ
   أي ُفَرجْية، وهي تصغرٌي للواحدة من الَفَرج، والذََّكر ُيَسمُّونه »ْفَرْيج«، وهو من الَفَرج 
الذي يعين انقشاع الُغمَّة وانفراج واتِّساع ما كان ُيضّيق العيش، وكأن هذه املولودة جاء 
الفقر واحلاجة  الرزق وانقشعت عنهم غيمة  أبواب  أمام أهلها  الَفَرج فانفتحت  معها 

والَعْوز.  

أفكار:
   أفكار: جع فكرة، والفكرة هي صورة ذهنية نتيجة تأمُّل وإعماِل النظر يف موضوٍع 
املثمرة   البّناءة  يدوُر يف املخّيلة، وأفكار هي اليت يرجو هلا أهُلها أن تكون كاألفكار 

النريَِّة اليت تعود بالفائدة على أصحابها وعلى البيئة واملتمع بشكٍل عام.



- 19 -

َنان: َأفمْ
   الَفَنُن وجعه أفنان: هو الُغْصُن املستقيُم من الشجرة، أو الُغْصُن اللَِّدُن الرَِّطيُب، ويف 
التنزيل العزيز: »َذَواَتا أَْفَنان«)1)، وأفنان هي الناعمة الطرّية اليت تتجّلى فيها األنوثة 

وتبز فيها األناقة واجلمال.

دة: َهيمْ إفمْ
   أي ُفَهْيدة، وهي تصغرٌي ألنثى الفهد، ولفظة فهد تعين الشجاعة واإلقدام، وشخص 
فهد؛ أي ميكن االعتماد عليه عند الشدائد، وفهيدة هي اليت تّتصف بالشجاعة وقوة 
أو  أذًى  بأّي  هلا  التعّرض  على  أحٌد  ال جيرؤ  وبذلك  والصرامة،  والشّدة  الشخصية 

مكروه.

إكرام:
ْيِف: احرتامه وتقديم  خاء واجلود والعطاء، وإكرام الضَّ    اإلكرام: من الَكَرم وهو السَّ
نعمٍة وفضٍل وخرٍي من اهلل  واإلكرام هو ما يصل لإلنسان من  له،  الضيافة  واجب 
تعاىل، والَكَرُم من صفات اهلل سبحانه، والكريم من أسائه احلسنى، وهو سبحانه ذو 
اجلالِل واإلكرام، ويف التنزيل العزيز: »َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَاَلِل َواإْلِْكَراِم«)2)، ومن 
يكرمه اهلل بفضله فقد فاز، وإكرام هي نعمٌة ساوّية كّرم اهلُل بها والديها، ويف ميالدها 

فضٌل وخرٌي عميٌم هلم. 

إكليبة:
   أي ُكلَيَبة، وهي تصغري لكلمة »كلبة«، وكانوا يطلقون على الرجل اسم كليب، ومنه 
ُكليب وائل صاحب قصة الزير سامل املشهورة، واألنثى ُكليبة، وهذا االسم ُيطلق على 

)1) - سورة الرحن: اآلية 48.

)2) - سورة الرحن: اآلية 27.
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النوع  السوء، وهناك أساء كثرية من هذا  َشرَّ احلسد وعني  ليقيها  املولودة اجلديدة 
تطلق على البنني والبنات لطرد العني واحلسد عنهم، حتى يعيشوا يف أماٍن وال يلتفت 

إليهم أحد.
 

آالء:
   اآلالء: هي ِنَعُم اهلل سبحانه، ويف التنزيل العزيز: » َفِبَأيِّ آاَلء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن«)1)، 
وآالء يرى فيها والداها نعمًة ساويًة وهبًة من اهلل تعاىل، فيفرحون بها ويطلقون عليها 

هذا االسم.

إهلام:
   اإلهلام: هو اإلياء، والوحي، واستلهم الشيء: ختّيله وصّوره يف ذهنه وخميلته، 
واملرأة ملهمٌة للرجل باإلبداع، واسم إهْلَام جاء ليدّل بأن هذه املولودة جاءت ملهمًة 

ألهلها بلطفها وجاهلا الطفولّي البيء.

آمال:
   آمال: جُع أمل، وهو ما يتمناه املرء ويأمل يف حتقيقه، واإلنسان ال ختلو حياته من 
األمل، فهو مُييّن النفس باحلصول على كّل ما يوّفر له أسباب الراحِة والسعادة، وآمال 
اسم يدّل على ذلك الشعور النبيل، ورمبا جاء ميالدها حتقيقاً ألمنية كانوا يتمنونها يف 

ميالد طفلة جيلة تأل عليهم حياتهم وتكون سبباً يف سعادتهم. 

أماني:
   أماني: جع أمنية؛ وهي ما يتمّناه املرء ويرجو حتقيقه، وغالباً ما يكون حباجٍة 
ماّسٍة إليه، ألنه ينقصه ويتاجه ويتمنى احلصول عليه، وأماني هي مطلب وأمنية 

يتمّناها األهل، ويف ميالدها حتقيق لرغبتهم وأمنيتهم يف والدة طفلٍة جيلٍة هلم. 
)1) - سورة الرحن: اآلية 13.
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امتياز:
   االمتياز: هو التفّوق واالشتهار بصفٍة أو خصَلٍة قد ال تكون موجودًة لدى اآلخرين، 
وبهذا يكون اختالف الشخِص وامتيازه عن اآلخرين، ورمبا أطلق األهل هذا االسم على 
ابنتهم لتمتاز على بنات جيلها باللطف واجلمال والصفات الطيبة املمودة، ومن هنا 

جاء هذا االسم.

ِريفة:  ِإممْ
   أنظر: »مريفة«.

  

إمطرية:
   إمطرية: أي ُمَطرْية، وهي تصغرٌي لكلمة َمَطَرة واليت تعين املطر اخلفيف، واملطر 
دليل اخلري واخلصب والربيع والكأل، وماؤه ُييي املزروعات ويسقي الناس والبهائم، 
ومن هنا فصاحبة هذا االسم يف قدومها خري وبركة، ورمبا ولدت عند سقوط بدايات 

املطر فتفاءل األهل وسوها بهذا االسم.

 إمطيعة:
   أي ُمِطيعة، واملرأة اليت تطيع زوجها تسعد يف حياتها، وتعيش حياة هانئة سعيدة، 
ابنتهم مطيعة هلم  تكون  أن  فاألهل يرجون  املشاكسة، ومن هنا  أفضل من  واملطيعة 

ولزوجها مستقباًل ويف الطاعة الرضى والقناعة وهذا ما يتمناه األهل البنتهم.
 

إمغيظة:
   أي ُمِغيظة، وهي اليت ُتغيظ حاسديها وَمن يتعّرض هلا بسوء، وال جيدون عندها إال 
احلزم واجلد وبذلك تعيش يف مأمن من شرورهم وال جيرؤ أحد على التدّخل يف حياتها 

أو يف شؤونها اخلاصة. 
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أمل:
   األمل: هو كّل شيٍء يتمّناه اإلنسان ويصبو لتحقيقه، وكأن هذه املولودة حققت ما 
طاملا انتظروا  كان يتمّناه األهل، فجاء ميالدها ليبعث فيهم األمل ويّقق هلم هدفاً 

حتقيقه. 

آمنة: 
آِمَنٌة من كّل مكروه، وهي يف مأمٍن من كّل أذًى أو ضرر، فتعيش قّرة عني     أي 
ألهلها، وتكون سبباً يف جلب املبة والسعادة هلم بلطفها ووداعتها وساحتها وطيبة 

أخالقها.  

أمرية:
   األمرية: هي صاحبة األمر والنهي والكلمة امُلَطاعة املسموعة، وهي أمريُة بيتها الذي 
وبهائها  تزهو جبماهلا  أمريٌة يف قصرها  كأنها  منزهلا  وتتوىّل شؤونه، وهي يف  ترعاه 

وتتهادى بني أترابها كأنها أمريٌة متّوجة، ومن هنا جاء اسم أمرية.

َمة: ُأَميمْ
   اسٌم عربيٌّ قديم، وهو تصغري لكلمة ُأّم، وهذا التصغري فيه حتّبٌب نابٌع من حناِن األمِّ 
وعطِفها، وُأميمة هي اليت تفيُض رقًَّة وحناناً بهدوئها وعذوبة لفظها وحسن حديثها 

وكالمها.

أمينة:
   األمينة: هي الصادقة اليت حتفظ األمانة، وتصون سّر أهلها وعائلتها، وتظل صادقة 
يف أعماهلا وتصرفاتها، فيحبها الناس وتكون مثااًل وقدوة حسنة للصدق والوفاء وحفظ 

العهد واألمانة. 
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انتصار:
   االنتصار: هو الَفْوُز والَغلَبة، واالنتصار على العدو هزميته ودحره والتغّلب عليه، 
واالنتصار حتقيق اهلدف والفوز على املشاكِل والعقبات واخلروج منها بأمٍن وسالم، 
انتظروا  رمبا  اليت  اجلميلة  املولودة  بهذه  لألهل  وانتصاراً  تتوجياً  جاء  انتصار  واسم 
ميالدها فرتة طويلة، وقد يأتي االسم عند االنتصار على العدو ليذّكر بتلك احلادثة 

العظيمة.   

أندلس:
   األندلس أو الفردوس املفقود، هي البالد اليت احتلها العرب يف أسبانيا وحكموا فيها 
سبعة قرون، ثم دحرهم الصليبيون وأخرجوهم منها عنوة، ومل يبق فيها إال املباني 
اليت تشهد على حكمهم لتلك البالد، واسم أندلس يدّل على حّب العرب لتلك البالد 

وحنينهم هلا، ومن هنا جاء االسم.

ِزيلة: إنمْ
   أي ُنَزيَلة، تصغرٌي لكلمة َنْزَلة، وهي النزول واإلقامة يف حملٍّ معنّي، وعندما ينزل 
الناُس يف حملٍّ فهم يطُّون فيه بيوتهم، وينصبون خيامهم، ويقيمون فيه قرب املاء 
واملرعى، ورمبا جاءت والدة هذه الطفلة اليت حتمل اسم إنزيلة لتذّكر أهلها بنزوهلم 

وإقامتهم يف ذلك املكان، وتعيد ألذهانهم تلك الفرتة اليت قضوها فيه. 

َسام: َأنمْ
   نسمة، نسمات، أَْنَسام: األنسام هي اهلواء الناعم الرقيق، والريح اهلادئة اخلفيفة 
اليت حتمل برودًة تنعش اإلنسان من حرارة اجلو، فيشعر بطيبها وترتاح هلا نفسه، 
وأنسام هي الرقيقة الناعمة وخفيفة الظل اليت ترتاح هلا النفس وال تّل من رؤيتها أو 
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من احلديث معها.

انشراح:
   االنشراح: هو سعُة الّصْدر والرَِّضى والقبول، األمر الذي يؤدي إىل االبتهاج والسرور، 
ويف التنزيل العزيز: »َأمَلْ َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك، َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك، الَِّذي أَنَقَض َظْهَرَك«)1). 
ومن هنا فاسم انشراح جاء ليدّل على سرور األهل بهذه املولودة اليت جاءت لتكون 

مصدر بهجٍة وسروٍر هلم.

إنصاف:
   اإلنصاف: هو العدل، وهو ضّد اجلور، وإعطاء كل ذي حقٍّ حّقه، وعدم الظلم 
واجلور، وإنصاف هي اليت تتصف بهذه الصفة اجلميلة وتكون منصفة عادلة فيحبها 

أهلها وأسرتها وتعيش حياة هانئة سعيدة. 

إنعام:
   اإلنعام: من النعمة، وهي اخلري الذي يصل عليه االنسان، ومن ُينعم اهلل عليه فقد 
فاز، وكأن إنعام نعمة من السماء أنعم اهلل بها على والديها الذين فرحوا بها وشكروا 

اهلل سبحانه علىنعمته وفضله.

َغام: َأنمْ
   جٌع لكلمة َنْغَمة، وهي الَلْحُن الناعُم واجَلْرُس اجلميُل الذي تستشعره وتطرُب له، 
وأنغام هي اهلادئة احلنونة اليت ترتاح حلديثها النفس، وال تّل من ساعها لرقتها 

وعذوبة لفظها وجال حديثها وعباراتها.

)1) - سورة الشرح: اآليات 3-1.
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أنهار:
   أنهار: جع َنْهر: وهو مسيٌل دائم اجلريان تسيل فيه املياه العذبة، وهو مصدر خري 
وبركة يستقي منه الناس ويفيض على احلقول واملزارع فتزيد خصباً ومناًء، وأنهار هي 

اليت تفيض رّقًة وعذوبة ولطفاً وبهاًء فيحبها أهلها وأسرتها ومعارفها.

َوار: َأنمْ
   أنوار: جع نور، وهو الضياء والشعاع الوّهاج الذي ينري العتمة ويزيل الظلمة، والنور 
هو اإلميان الذي يف القلب ينريه بشعاع التقوى اإلميان، وكأنَّ هذه الطفلة جاءت لُتنري 

حياة أهلها بلطفها وبراءتها وجال حمّياها.

أوتار:
َوَتر، واألوتار أسالٌك معدنّيٌة أو نوها يف اآلالت املوسيقية ُيضرب عليها     جع 
فُتصدر أنغاماً خمتلفة ُتطرب السامع فينتشي هلا، وأوتار هي اليت تضرب على أوتار 

القلوب فيحبها أهلها وأسرتها ويكّنون هلا كّل التقدير واالحرتام.
 

أوصاف:
   جع َوْصف، نقول: َوَصَف، َيِصُف َوْصَفًا، وجع الَوْصِف أوصاف، وهو ما ُينعت 
به املرُء من أوصاٍف ومزايا غالباً ما تكون جيلة، وأوصاف هي اليت تتاز باألوصاف 
اجلميلة واخلالل الطيبة احلميدة، واليت يتحّدث الناُس مبا فيها من هذه األوصاف 

الطيبة املذكورة. 

أوطان:
   جُع وطن، وهو بلُد اإلنساِن ودولته اليت يعيش فيها، والوطن حتنُّ إليه النفس 
وتأبى فراقه ويفتديه املرُء بكلِّ ما ميلك، وأوطان من األساء احلديثة اليت ُيعبِّ فيها 
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الناس عن ُحبِّهم ألوطانهم وتعلّقهم بها بعد أطماع االستعمار واحتالله لكثرٍي من البلدان 
العربية.

إميان:
   اإلميان: هو رسوخ العقيدة، والتصديق باهلل ورسله تصديقاً مطلقاً ال شّك فيه، ويف 
التنزيل العزيز: »آَمَن الرَُّسوُل مِبَا ُأنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواملُْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهلّلِ َوَمآلِئَكِتِه 
َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه«)1)، فاإلميان إذن هو إخالص النية هلل، والتصديق املطلق الذي ال تشوبه 
شائبة به وبرسله وما أنزل على نبينا صلى اهلل عليه وسلم، ومن هنا جاء اسم إميان.

ايناس:
   إيناس: من اأُلْنس وهو اللطف وإزالة الوحشة، وإيناس هي اليت تؤنس الوحدة، 
وُتزيل الوحشة، وُتضفي بوجودها ودماثة أخالقها على من حوهلا جواً مفعماً باألنس 
وابتسامتها  ّياها  حُمَ جبمال  بعد،  من  ولزوجها  ألهلها،  أنيسًة  وتكون  واالنشراح، 

الدائمة، فيحّبونها وتكون منزلتها لديهم رفيعة سامية.

آيات:
َويِف  اآلَفاِق  يِف  آَياِتَنا  »َسُنِريِهْم  العزيز:  التنزيل  ويف  العالمة،  وهي  آية،  جُع     
أَنُفِسِهْم«)2)، وآيات من األساء اليت جاءت على صيغة اجلمع للمبالغة وزيادة االيضاح 

يف املعنى.

آية:
   اآلية: وجعها آٌي وآيات، هي العالمة، ويف التنزيل العزيز: »َقاَل َربِّ اْجَعل لِّي 

)1) - سورة آل عمران: اآلية 285.
)2) - سورة فصلت: من اآلية 53.
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آَيًة«)1) أي عالمة، واآلية من القرآن الكريم: هي كّل جلٍة أو كالٍم منفصٍل عن غريه، 
وهي الغاية، نقول: هي آيٌة يف احُلْسن، أي يف غاية اجلمال، ومن هذه املعاني جاء 

اسم آية. 



)1) - سورة مريم: من اآلية 10.
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بامسة:
   الباِسة: هي اليت تكوُن دائماً ُمْفرَتّة الثغِر، مما ُيضفي عليها بهاًء وجااًل فوق ما 
أبدَع اخلالُق فيها سبحانه من آيات احُلْسِن واجلمال، وقد جاء هذا االسم تعبرياً عن 

رغبة األهل يف أن تكوَن طفلتهم باسَة الثغِر، بهّية الطلعة وجيلة املنظر.

َبُتول:
   الَبُتول: هي العذراُء املنقطعُة عن الرجال، وبها ُسِّيت مريُم ُأمُّ النيب عيسى عليه 
السالم، والبتول هي العفيفة الشريفة اليت تصوُن نفَسها عن كّل عيب، وتظّل صفة 
الفضل والعّفة والشرف تفوح منها وترتبط باسها، وتكون قدوًة حسنة لبنات جيلها.

َنة: ُبَثيمْ
   من األساء القدمية، وُبثينة صاحبة جيل الشاعر الذي أسوه »جيل ُبثينة« نظراً 
لتعلّقه بها وتشبيبه باسها، ويف مادة »بثن« من لسان العرب: والَبْثنُة: املرأَُة احَلْسناء 
البّضة، والبثينة تصغرٌي هلا، فهي إَذن اجلميلُة البيضاء البّضة اليت تبز فيها األنوثُة 

جبماهلا وأناقتها وكّل الصفات اليت تتصف بها اجلميالُت من النساء. 
 

خبيتة:
   البخت: هو احلظ، والبخيتة هي املظوظة، واملظوظ هو من تتحّقق له األشياء 
ابنتهم  تكون  أن  يف  األهل  رغبة  عن  تعبرياً  االسم  هذا  وُيطلق  وُيْسر،  سهولٍة  بكلِّ 

حمظوظًة وسعيدًة يف حياتها.

األمساء املبدوءة بالباء
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ر: َبدمْ
لبياضه واستدارته فإنهم ُيشبِّهون به     البدر: هو القمر الكامل ليلة طلوعه، ونظراً 
اجلميلة من النساء فيقولون: »وجهها كالبدر ليلة أربعة عشر«، ومن أجل ذلك جاءت 
بالبدر يف ليلة اكتماله. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا االسم يطلق على  التسمية تشبيهاً 

اإلناث يف الكثري الغالب ويطلق على الذكور بنسبة أقل. 

َبِديَعة:
   البديع من األشياء هو ما برزت فيه قمة اإلتقان، ونقول من بديع خلق اهلل، وكأن 
حاملة هذا االسم جاءت وقد أبدع اهلل سبحانه خلقها، فجاءت كاملة جبماهلا وخلقها 

وحسن شكلها وهيئتها.

َبَراَءة:
   الباءة: هي الطهر والنقاء والوداعة، واإلنساُن البيء هو الطَّاهر النقّي الذي مل 
يقرتف ذنباً. وبراءة: هي الطاهرُة العفيفة اليت ال يقرب الدََّنُس ساحتها، وهي مثال 

الصدق والفطرة والبعيدة عن كّل نقٍص وعيب.

َبَرَكة:
يقولون:  املتواضع،  البسيط  هو  الناس  من  والَبَكة  والنماء،  الزيادة  هي  البكة:     
»فالن َحّبة َبَرَكة«؛ أي أنه يف غاية الطيبة والبساطة، والبكة من النساء هي الوادعة، 
الطيبة، اهلادئة، ذات األخالق السامية اليت ال تسمع منها إال ما يسّرك، ومن هنا 

فاألهل يطلقون هذا االسم على طفلتهم لتتصف بالصفات الطيبة املذكورة. 

َمَلة: َبسمْ
   البسملة: هي كلمة خمتصرة لـ »بسم اهلل«، أو لـ »بسم اهلل الرحن الرحيم«، وهي 
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آية ومقدمة لسور القرآن الكريم، وبسملة مقدمة مباركة وفاحتة خرٍي إلخوان يأتون من 
بعدها، وفيها َبَرَكٌة من اسم اهلل سبحانه.

َمة: َبسمْ
   البسمة: هي االبتسامة، وهي افرتارة الشفاه عند الغبطة والسرور، وفيها تعبرٌي عن 
الرضا والقبول، والبسمة يف احلياة هي اللحظات السعيدة فيها، ويطلق هذا االسم ليعّب 
عن رغبة األهل يف أن تكون حاملة هذا االسم بسمًة يف حياتهم، جتلب هلم السعادة 

واهلناء.

بشاير:
   جع ِبَشارة وهي ما ُيَبّشر به اإلنساُن من خرٍي قادم أو ُيوَعُد به، ويف التنزيل العزيز: 
يستبشر  اليت  وبشاير هي  َجنَّاٍت«)1)،  هَلُْم  َأنَّ  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  الَِّذين  ِر  »َوَبشِّ

األهُل خرياً مبيالدها، ويرون فيها طالَع َسْعٍد وفضٍل عميٍم هلم.

َرى: ُبشمْ
   البشرى والبشارة: هي كّل خٍب سارٍّ ُيدخل البهجة إىل النفوس، وعندما تولد طفلٌة 
ينتظر أهلها قدومها فهي بشرى خرٍي هلم، وكثرياً ما ينتظر األهل والدة طفلة أنثى 

هلم، ويستبشرون خرياً بقدومها. 

َسم: َبلمْ
   الَبْلَسُم: هو سائٌل عطريٌّ ُتَضمَُّد به اجِلَراُح، وهو ُيستخرُج من عصارِة َشَجرٍة تنبُت 
يف البالد احلارَِّة وتستعمُل يف الطّب، وَبْلَسم: هي الرقيقة الناعمة ذات األخالق الرفيعة 

السامية اليت تكون يف ُلطفها ورقَّتها كالبلسم الشايف من كلِّ داء. 
 

)1) - سورة البقرة: من اآلية 25.
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ِقيس: َبلمْ
   بلقيس: هو اسٌم مييّن قديٌم كانت تسّمى به ملكُة سبأ اليت وردت قصتها مع النيّب 
سليمان بن داود عليهما السالم يف سورة سبأ من القرآن الكريم، واألساء اليت جاءت 
بعد ذلك جاءت تيمناً باسم هذه امللكة الكرمية اليت أسلمت على يد سليمان بن داود 

عليهما السالم واشتهرت قصتها حتى يومنا هذا، ومنه جاء اسم بلقيس.
    

وَرة: َبنُّ
   الَبنُّور: هو البلّور، ولكن العامة يقلبون الالم نوناً لقرب خمرجهما على اللسان، 
ومن صفات البلور أنه يلمُع ويتألأل، فجاء اسم بنورة تشبيهاً بالبلّور وتيمناً أن تكون 
حاملة هذا االسم متألألًة يف جاهلا، المعة ما بني صديقاتها وأترابها وَمْن هّن يف مثل 

جيلها.  

َبَيان:
   البيان: هو البالغة وفصاحة القول، وجال اللفظ والتعبري، ويف احلديث الشريف: 
»إنَّ من البياِن لِسْحرا«، واسم بيان يدّل على رغبة األهِل يف أن تكوَن ابنتهم فصيحًة، 

طلقة اللسان بليغة القول والتعبري، ومن هنا جاء هذا االسم.
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ِويل: َتأمْ
   من األساِء احلديثة، وهو يعين التفسري ومعرفة ما َخِفي من املعنى، وأصُله من 
أخرى:  آيٍة  ويف  اْلِعلِْم«)1)،  يِف  َوالرَّاِسُخوَن  اهلّلُ  ِإالَّ  َتْأِويَلُه  َيْعلَُم  »َوَما  الكريم:  القرآِن 

»َوَكَذِلَك جَيَْتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث«)2)، ومنها جاء اسم تأويل.

حترير:
   من الفعل َحرََّر ُيَرُِّر حتريرًا، أي فّك إَساَر الشيء وخّلصه وأعاد إليه ُحرِّيته، وهو 
من األساء احلديثة اليت ُتعّب عن رغبة الشعوب يف حترير أوطانها من نري االستعمار 
واالحتالل، الذي ربَض على قلوب الدول العربية ونهب خرياتها ومقدراتها، وحاول 
عن هذه  العربية، فجاء هذا االسم تعبرياً  طمس حضارتها وهويتها وقوميتها ولغتها 

الرغبة وتأكيداً على أنه ال بّد من التحرير حتى ولو بعد حني.

حَتِّية:
   التحية: هي إلقاء السالم، ومقابلة اآلخرين باإلحسان واإلكرام، ويف التنزيل العزيز: 
»َوِإَذا ُحيِّْيُتم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّواْ ِبَأْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها ِإنَّ اهلّلَ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيباً«)3). 
ويف آية أخرى: »َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحَتِيَُّتُهْم ِفيَها َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن 
احْلَْمُد هلِلِّ َربِّ اْلَعاملَِنَي«)4). والتحية تعين إفشاء السالم وتبادل االحرتام واملودة، وهي 

)1) - سورة آل عمران: من اآلية 7.
)2) - سورة يوسف: من اآلية 6.

)3) - سورة النساء: اآلية 86.

)4) - سورة يونس: اآلية 10.

األمساء املبدوءة بالتاء
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تشرح الصدر وتزيل البغضاء والضغينة وعليها أجٌر وثواب، ومن هنا جاء هذا االسم.

ُترِكّية:
   ُتْرِكّية: واسم الذكر منها ُتْرِكي، والرتكّي أشقُر البشرة أزرُق العينني، وهم ُيطلقون 
هذا االسم على ابنتهم حتى تكون يف جال املرأة الرتكّية من حيث بياض البشرة وُزرقة 

لََّفاِت العهد العثمانّي البغيض. العينني، ورمبا كان هذا االسم من خُمَ

ترياق:
ايف من السموِم ونوها، وكأن هذه املولودة جاءت     الرتياق: هو البلسُم والدواُء الشَّ
ترياقاً ألهلها لتشفي صدورهم من الِعلل واألدواء، وتكون هلم بلسماً شافياً ُييي فيهم 

روح األمل واملبة، ويعيد هلم البسمَة واحليويَة والنشاط.

تغريد:
   التغريد: هو سقسقُة العصافرِي وَشْدوها، وكّل صوٍت فيه َطَرٌب فهو تغريد، ويف تغريد 
الطيور نغمٌة تطرُب هلا األذُن وتستحسنها النفُس وترغُب يف ساِعها، والناُس ُيّبون 
تغريَد الطيوِر وشدوها وُصداحها، ولذلك فهم ُيطلقون هذا االسم الذي ُيّبون ساعه 

على ابنتهم ومولودتهم اجلديدة.

تفاحة:
   التفاحة: من الثمار الزكية ذات الرائحة الطيبة، والطعم اللذيذ والفائدة الصحية 
الكبرية، ويطلق البعض هذا االسم على ابنتهم لتكون هلم كالتفاحة، يشمون رائحتها 

الزكية وتنشرح صدورهم لباءتها وجاهلا وبهاء شكلها ومنظرها.

َوى: َتقمْ
أوامره  وامتثال  بطاعته،  والعمل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وخمافة  الَوَرع،  تعين  التقوى: 
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واجتناب نواهيه. وتقوى، هي اليت يرجو هلا أهُلها أن تكون تقيًَّة َوِرَعًة طاهرًة نقّية، 
تنأى بنفسها عن كل أمر يشينها، وتكون قدوة حسنة لبنات جيلها.

اِضر: ُتَ
البيضاء  ومعناه:  ونادر،  قليٍل  بشكٍل  إال  يستعمل يف عصرنا  ال  قديٌم  عربيٌّ  اسٌم     
الناعمة، وهو مشتق من امَلْضر؛ وهو اللنُب األبيُض احلامُض، ومنه اسم تاضر بنت 
اللنب يف  ُتشبه  اليت  الناعمة  البيضاء  امللقبة باخلنساء. وتاضر هي  الشريد  بن  عمرو 

بياِضه ونقاِئه. 

تام:
   تاُم الشيء: اكتماله، ووصوله إىل أكمل وجه، وكلمة تام لوحدها تعين اجليد 
بهذه  والقناعة  الرضى  على  يدّل  تام  واسم  اكتماله،  البدِر  وتام  احَلَسن،  الطّيب 
املولودة اجلميلة اليت أتت عليهم نعمًة كانوا يريدونها، وكانت تاماً واكتمااًل وحتقيقاً 

لرغبتهم يف والدة هذه الطفلة هلم.   

َتَهاِني:
   التهاني: جع تهنئة، وهي املُباركة والتمين بالنجاح والتوفيق ملن ينجح يف شيٍء 
أو يفوز به، كالتهنئة بالنجاح والشفاء والزواج ووالدة مولوٍد ونوها، واسم تهاني جاء 
للداللة على أّن هذه الطفلة جاءت تهنئة ألهلها مبيالدها ألنهم رمبا كانوا ينتظرون 
والدة طفلة جيلة يفرحون بها فجاءت تهاني لتحقق هلم هذا احللم ولتكون تهنئًة هلم 

على صبهم وانتظارهم.   
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ُمْسِلم« من  يف »صحيح 
حديــِث أََنِس بــِن مالك قال: 

قال رســول اهلل صّلى اهلُل عليه وسلَّم: 
»َمــْن َعاَل َجاِرَيَتنْيِ حتَّى َتْبُلَغا، َجاِء َيوَم 

القيامِة أنا وهَو هكذا« وضمَّ ُأْصَبَعْيه.
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األمساء املبدوءة بالثاء

َثَراء:
وأخالقها  بآدابها  الغنية  وثراء هي  العيش،  املال وسعة  ووفرة  الِغَنى  هو  الثََّراء:     
الغنّية حُبسنها وجاهلا وبهاء شكلها ونقاء طلعتها، اليت  وُسعتها احلسنة، وهي 

تتصف بالصفات احلسنة وتتحّلى باألخالق الفاضلة احلميدة.   

ثَريَّا: 
   الثريا: جمموعة من الكواكب اللماعة، والبدو يعرفونها ويرصدون طلوعها، ويقولون: 
»عند طلوع الثريا«، وهم يقصدون بهذا االسم أن تكون الطفلة جيلة المعة، وأن تكون 

يف جاهلا وبهائها كالثريا بني النجوم.

مَثاِيل:
   الّثميلة: جعها مثايل؛ وهي عنٌي ماؤها قريب من سطح األرض ولكنها ال تسيل، 
وميكن حفر حفرة صغرية باليد لينّز منها املاء وتتليء به، فيشرب منها الناس ويسقون 
مواشيهم. وُيقصدون بهذا االسم أن يكون فأُل هذه الطفلة عليهم كفأل املاء اجلاري الذي 

يروي الظمآن، واملاء دليل على اخلصب واخلري.
 

َوى: َثنمْ
   ثنوى: الشيء الثاني الذي يأتي بعد األول، ثنوى العيد: ثاني أيام العيد، وقد يقصد 

باسها أن تكون االبنة الثانية اليت ُتولد للعائلة.
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َرة: َثومْ
ْعِب ضّد احُلْكِم الفاسِد والظَّامِل، من أجل تغيريه لألفضل،     الثوَرُة: هي انتفاضة الشَّ
وثورة اسٌم حديٌث يعّبُ فيه الناس عن استيائهم من الوضع السياسي الراهن، وطموحهم 

لتغيريه لألفضل، ومن هنا جاء االسم.
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جازية:
   َجَزأ بالشيء: اكتفى به، واغتنى به عن غريه، واقتنع به ووجد به ما يسّد حاجته، 
وجازية جاءت لُتغين والديها عن تعّطشهم لطفلٍة جيلة، فجاءت لتمأل عليهم حياتهم 

وُتدخل عليهم البهجَة والسرور.

َجَرادة:
   اجلرادة: وجعها َجَراد، هي ُدَويبة من نوع اجلندب تعيش يف جمموعات كبرية، 
َوتطري يف أسراب عظيمة وتقضي على املزروعات، والعرب ُيَسمُّون الذكر جراد واألنثى 
جرادة، وهذا االسم جاء تشبيهاً باجلرادة يف النحول وخفة احلركة والنشاط، ومن أجل 

هذه الصفات أطلقوا اسها على املرأة.

َعة: َجزمْ
متوازية  ُيعَرف خبطوٍط  العقيق  من  نوٌع  وهو  اجَلْزع،  من  الواحدة  هي  اجَلْزَعة:     
مستديرة خمتلفة األلوان، فجزعة هي الغاليُة الثمينة عظيمة القدر، واسها من هذا 

احلجر الكريم.

َجِليلة:
   اجلليلة: هي عظيمة القدر، رفيعة الشأن، من تسمو بأخالقها وتسود بلطفها ورّقتها 
وجال لفظها وُحْسن تعبريها، فيحبها أهُلها وأسرُتها وتكون منزلتها عندهم رفيعة 

سامية.

األمساء املبدوءة باجليم
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انة: ُجَ
   اجُلَماَنة: هي الواحدة من اجُلمان، وهو َخَرٌز ُيتَّخذ من الفّضة، ويف لسان العرب: 
»اجُلَماَنة َحبٌَّة ُتْعمُل من الفّضة كالدُّرَّة، وبه ُسَِّيت املرأة«)1)، فاالسم عربيٌّ قديٌم كما 
الدّرة الفضية اجلميلة،   نرى، وجانة هي اليت ُتشبه جبماهلا وبياِض بشرتها تلك 

وهذا ما يتمناه األهل عندما ُيطلقون على ابنتهم هذا االسم.

الت: َجَ
   من اجلمال، وهو يشبه اسم جيلة، ولكن يبدو أنه مّر على لغة األتراك ثم عاد إلينا 

بهذه الصورة، ومهما يكن من أمر فهو يمل يف طياته صورة احُلْسن والبهاء واجلمال 
مقرونًة بالرِّقَّة والدالل اليت تتميز بها املرأة بشكٍل عام، واليت جاء هذا االسم معباً 

عنها ودااًل عليها.

لة: َجمْ
ْب، ومنه قول الشاعر:    من التََّجمُّل، وهو شّدة التحّمل والصَّ

        استغِن ما أغناَك ربَُّك بالِغَنى    وإذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتَجمَِّل
َلة هي الصبورة الطيبة اليت تتحّمل أعباء احلياة بصٍب وأناٍة وقناعٍة ورضى وتعيش  وَجْ

حياتها هانئة سعيدة.

يعة: ِ جمْ
   انظر: »إْجيعة«.

جيلة:
   جيلة: من اجلمال وهو احُلْسُن والبهاء، وما ُيْبِهر العني من آياِت احُلْسن اليت 

)1)  - لسان العرب: مادة »جن«. 
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ُيبدعها اخلالُق سبحانه يف عباده، واجلمال صفٌة تبعُث يف النفوِس السرور والرَِّضى، 
فات وتكون جيلة املنظر بهّية الطلعة حسنة السلوك  وجيلة هي اليت تتصف بتلك الصِّ

والتصّرف.  

ات: َجنَّ
تعين  واجلّنات  اآلخرة،  نعيم  من  للمتقني  ُأِعّد  وما  الفردوُس  وهي  َجّنة،     جُع 
وجبمال  خبضرتها  الناظرين  ُتبهر  اليت  اخلضراء  الزاهية  والرياض  الَغنَّاء  احلدائق 
ورودها وأزهارها، واسم جنات يدّل على احلياة الناعمة املتفتحة اخلالية من اهلموم 

واملتاعب.  
 

جنان:
واملبة،  باخلري  وينبض  الصدر،  يف  يسترت  الذي  والفؤاد  القلب،  هو  اجَلَنان:     
والقلوب هي اليت حتمل املشاعر، وتنبض باألحاسيس وتزخر بكّل ما هو ساٍم نبيل، 
واسم جنان جاء ليؤكد أن هذه الطفلة جاءت لتنري قلوب والديها وتأل عليهم حياتهم 

وتكون هلم قلباً نابضاً باخلري واملبة من اهلل سبحانه وتعاىل. 

ة: َجنَّ
   اجَلّنة: هي احلديقة ذات النخل والشجر، وهي الروضة الَغنَّاء اليت تزهو باألزهار 
التنزيل  ويف  أشجارها،  وكثرة  خلضرتها  االسم  بهذا  سيت  اخللد  وجنة  والورود، 
العزيز: »يِف َجنٍَّة َعاِلَيٍة، ُقُطوُفَها َداِنَيٌة«)1)، واسم جّنة يدل على احلياة اليانعة املتفتحة 

والنعيم املقيم، الذي يتمناه األهُل لطفلتهم اليت حتمُل هذا االسم.

َجُنوب:
   من األساء احلديثة، واجلنوب هنا يقصد به منطقة النقب من اجلنوب الفلسطيين، 

)1) - سورة احلاقة: اآليات 23-22.
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ُحّبهم هلا  املنطقة وعن مدى  بهذه  وارتباطهم  انتمائهم  االسم عن  بهذا  األهل  وُيعّب 
ِكهم بها.  وتسُّ

َجَنى:   
َجر، وَجَنى الثمرَة جينيها َجْنَياً وَجَنًى؛ أي     اجَلَنى: هو كلُّ ما جُيََنى من مِثَاِر الشَّ
تناوهلا من شجرتها، ويف التنزيل العزيز: »َوَجَنى اجْلَنََّتنْيِ َداٍن«)1)، واجَلَنى هي تلك 
الثمار اليانعة والناضجة على أشجارها والقابلة للَجيْن، وجنى هي الناضجة املكتملة 

النضوج، واليت تتجّلى فيها األنوثة بكامل روعتها وفتنتها.

جهاد:
الكفَّار حتى ُيسلموا، وقتاهلم  القتال دفاعاً عن دين اهلل، وحماربة     اجِلَهاد: هو 
وإخراجهم من أرض املسلمني، ويف التنزيل العزيز: »وجاهدوا يف اهلل حقَّ جهاده«)2)، 

واسم جهاد ُيطلق على اجلنسني، وهو مأخوذ من معنى اجلهاد املذكور. 

َنة: ُجَهيمْ
العرب:  لسان  ويف  النادر،  القليل  يف  إال  يستعمل يف عصرنا  ال  قديٌم  عربيٌّ  اسٌم     
»وعند  األمثال:  ويف جممع  شاّبة«)3)،  أي  ُجَهانة:  وجاريٌة  الوجه،  غَلُظ  »اجَلْهُن: 
ُجهينَة اخلُب اليقنُي«)4)، وجهينة هي املرأة الشابة مكتملة اجلسم من حيث الطول 

واجلهامة.  

جواهر:
   اجلوهرة: هي الدّرُة واحلجُر الكريم، وجواهر جٌع هلا، وهو واحٌد من أساء كثرية 

)1) - سورة الرحن: من اآلية 54.
)2) - سورة احلج: من اآلية 78.

)3) - لسان العرب: مادة »جهن«.
)4) - جممع األمثال: مثل رقم 2383.
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تأتي بصيغة اجلمع للمبالغة وزيادة اإليضاح، واسم جواهر يدّل على القيمة الثمينة 
والغالية، والنوعية الفريدة اليت تتميز بها حاملة هذا االسم وكأنها جوهرة مثينة يفخر 

بها أهلها ويفظونها كأغلى ما يكون.

ِجيهان:
   اسٌم غرُي عربّي األصول، وهو لفظٌة فارسية تعين الدنيا أو الَعامَل، ويكتبونه بال ياء 
هكذا »ِجَهان«، وهو يقابل اسم دنيا من األساء العربية، وهو واحٌد من أساء كثرية 
انتشرت بني الناس وأصبحوا يطلقونها على أوالدهم دون أن يفقهوا معناها، أو يعرفوا 

أصلها ومصدرها. 
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حاكمة:
   هي القوية، صاحبة األمر والنهي يف بيتها، واليت ُتسك بزمام األمور وتدير شؤون 

بيتها وأسرتها إدارًة سليمة فينعمون بالسعادة وهدوء البال.
 

َسة: َحبمْ
َرف، اليت تلزُم بيتها وال تدور     هي املبوسة عن أعنِي السوء، املسترتة بالعّفة والشَّ
على بيوت اجلريان، فتعلو منزلتها يف نظر زوجها وأسرتها وتسمو بصفاتها ومناقبها 

وتكون هلا مكانتها االجتماعية املرموقة.
  

حبيبة:
وتنفرج  صدورهم  وتنشرح هلا  قلوبهم  هلا  تهفو  اليت  أهلها،  عند  املبوبة  هي     

أساريرهم، فهي حبيبٌة وغالية لديهم، ومن شّدة حّبهم هلا أطلقوا عليها هذا االسم.
 

حجازية:
   نسبة إىل احلجاز وهي منطقة يف جزيرة العرب، واسم الذكر منها حجازي، ويقصد 
بها أنها من فروٍع عربية أصيلة، مل تدخلها لكنٌة وال لوثة، فهي من أرومة طيبة ومن 

أصوٍل عريقة، وهذا االسم تستعمله فئاٌت قليلة يف النقب دون غريها.   

َبة: َحرمْ
   يطلق هذا االسم على املولودة األنثى إذا ولدت يف وقت تكون فيه معارك أو حروب، 
والذكر يطلقون عليه اسم »َحْرب«، تذكرياً بالفرتة اليت حدثت فيها احلرب، فتقول 

األمساء املبدوءة باحلاء
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املرأة أجنبت حربة سنة حرب كذا وكذا. ويأتي االسم كذلك ليعين احلربة، وهي 
نصل حاد ُيْرَمى به اخلصم أو العدو يف احلروب، وهم يتمنون أن تكون ابنتهم حربة 

على خصومها فال يستطيعون قهرها أو االعتداء عليها. 

ة: ُحرَّ
   ُحرَّة: من احلرّية وهي اخلالُص من االحتالل واالستعمار، واإلنسان احلر هو الذي 
يتصرف دون تأثرٍي أو سلطٍة من أحد، وال ُتلي عليه أي جهة ما يفعل. وحرة من 
وحرية  حريتها  ونيل  االستقالل  يف  الشعوب  رغبة  على  تدّل  اليت  احلديثة  األساء 

أوطانها من نري االحتالل واالستعمار البغيض.

ّية: ُحرِّ
   احُلّرية: هي االستقاللية، والتصّرف دون إمالءات من أي جهٍة أو طرٍف آخر، واسم 
ُحّرية جاء من الرغبة يف التحّرر واالنعتاق من ظلم املستعمر وامُلتّل وهو ما عانت منه 
الشعوب العربية على مدى سنني، وهذا االسم يدّل على تلك الرغبة الكامنة يف النفوس 

واليت يعبون عنها بهذه الطريقة أو بطرق أخرى مماثلة.

ِحِسن:
   يلفظونها بكسر احلرفني األولني هكذا »ِحِسن«، وهو يف األصل »ُحْسن« وهو اجلمال 
والبهاء، ولكن الضم إذا كان بعده سكون يكون ثقياًل على اللسان فيلفظونه بالطريقة 
املذكورة ختفيفاً حتى يكون أكثر سالسة على اللسان، ومعنى االسم هو ذات احلسن 

واجلمال.
 

َنا: َحسمْ
   أي حسناء، وال يلفظون اهلمز ختفيفاً كما هي عادة العامة يف لفظ مثل هذه األساء، 
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فيقولون مليا بدل ملياء، وشقرا بدل شقراء وهكذا.. واالسم يعين احلسناء ذات البهاء 
واجلمال.

حسنية:
   ُحْسِنّية: من احُلْسن، وهو البهاء واجلمال، وُحسنية هي اجلميلة البهّية، اليت كّل 

ما فيها جيل، إن كان يف الشكل واملنظر أو يف األخالق والتصرفات.

حسينة:
   اسٌم قليل االنتشار، واسم املذكر منه »حسني«، وهو تصغرٌي لكلمة َحَسن أي جيد 
تصغرُي  وحسينة  والبهاء،  اجلمال  هو  الذي  ُحْسن  لكلمة  تصغرٌي  أو  وحسن،  وطّيٌب 
حتبيٍب منه والتاء للتأنيث، وحسينة هي حسنة الصفات جيلة الطباع واليت ال يصدر 

عنها إال كّل خري.

َصة: َحفمْ
   من احَلْفص، وَحْفُص الشيء: هو جعه وحفظه، واسم حفصة جاء تيمنُا باسم أم 
املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما وزوج النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، وكانت َصوَّامة َقوَّاَمة وروت عّدة أحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

وحفظت نسخة القرآن الكريم عندها.

حكيمة:
الرأي وسعة األفق واإلدراك،   العقل، وسداد  احِلْكمة وهي رجاحة     حكيمة: من 
واحلكيمة هي العاقلة الرزينة، اليت تتصّرف حبكمٍة وروّية، واألهل يريدون إلبنتهم أن 

تكون عاقلًة حكيمة ومن أجل ذلك يطلقون عليها هذا االسم. 
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َحال:
   من األساء احلديثة، وهو من احلالوة اليت تعين اجلمال والرّقة وخفة الروح، وحال 

هي اليت يرجو أهلها أن جتعل حياتهم حلوًة ورغدًة سعيدة. 

حلوة:
   احللو: هو ذو الطعم اللذيذ الذي يستعذبه اللسان وترغبه األنفس، وقد استعاروه 
للتعبري عن اجلمال، فاحللو من األشياء هو الطيب اجلميل، وحلوة هي اجلميلة خفيفة 
منطقها  وحلو  وهيئتها  شكلها  يعجبك  واحلديث،  اللفظ  عذبة  املعشر،  طيبة  الروح 

وحديثها.
  

حليمة:
وحسن  واألناة  احللم  يعين  وهو  اجلاهلي،  العصر  منذ  موجوداً  كان  قديم  اسم     
األخالق، واحلليمة تكون صبورة طيبة تتحّمل كثرياً وال يبدو منها إال اللطف واللني 
وحسن األخالق وعمل الِبّ واإلحسان. ويأتي هذا االسم أيضاً تيمناً باسم حليمة السعدية 
مرضعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. وهناك أبيات من العتابا تذكر هذا االسم تقول:
      على بيـر الصفا وردت حليمـة      جدايل سـود ارختهن حليمة               

      ُروَحْن يا ُشُقر ما انتنش غنيمة      حليمة سهيل وجنوم الضحى         

ادة: َحَّ
   واسم املذكَِّر منها »ّحاد«، وهو اسٌم كثري االنتشار، وهو من احلمد والشكر والثناء، 
وَحَّادة هي الشاكرة احلامدة فضل رّبها ونعمته، وهي اليت ترّد اجلميل وتتغاضى عن 

اإلساءة فرتتفع قيمتها ويزداد تقديرها عند الناس وتسمو مكانتها بينهم. 



- 48 -

امة: َحَ
   احلمامة: طائر جيل فيه ُلطف ووداعة، وهي رمز للسالم واخلري واملبة، وحامة 
هي الوادعة اللطيفة اليت فيها رّقة وعذوبة وفيها جاٌل وأناقة، لطيفة املعشر، رقيقة 

الشعور وعذبة اللفظ واملنطق. 

دة: َحمْ
   واسم املذكر منها »حد«، واحلمد هو الشكر والثناء على اهلل سبحانه وتعاىل، ويف 
ميالدها حد وثناء على اهلل سبحانه الذي رزق أهلها بهذه الطفلة اجلميلة اليت جاء 

اسها تعبرياً عن حد أهلها هلل وشكرهم له على هذا الفضل العظيم.

حيدة:
والثناء، وحيدة هي اليت  الشكر  الشاكرة، واسها من احلمد وهو     هي احلامدة 

يمدها الناس ويثنون عليها لفضلها وبرها وإحسانها.

مة: يمْ َ حمْ
   ُحَيَِّمة، تصغري اسم حامة، واحلمامة طائر جيل يبه الناس ويربونه يف بيوتهم، 

فيه لطف ووداعة، ومن أجل صفاته اجلميلة يطلقون اسه على بناتهم.

َحَنان:
   احَلَنان: هو الَعْطُف والرَّْحَة، نقول: َحّن عليه: أي رحه وأشَفَق عليه، واحلنان 
هو عطف األمومة نو وليدها، وشعور املبة الغامرة الذي بداخلها يتدّفق نوه، 
حتى تضمه إىل صدرها وقرب دّقات قلبها الكبري فرتتاح نفسها وتهدأ عاصفة شعورها 

وتستقّر مشاعرها وأحاسيسها، ومن هذا الشعور النبيل جاء اسم حنان. 
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َحِنني:
ْوُق وَتَوَقاُن النَّْفس، واحلننُي إىل األوطان: هو النزوُع إليها واالشتياق     احلنني: هو الشَّ
ابُنها،  عنها  ُيْبعد  عندما  املتلّوع  صوتها  وهو  الناقة  من حنني  وأصله  إليها،  للعودة 
فتخرُج صوتاً فيه لوعٌة واشتياٌق حتى يعوَد إليها ابنها، ومن هذا الصوت احلزين املليء 

باألمومة والعطِف والرحة جاء اسم حنني.

حورّية:
   احلورية: من احلوريات؛ وهي نساء خمّلدات وعد اهلُل بها املؤمنني من عباده يف 
اجلنة، واحلوريات ذوات جال ال يوصف وكأنهن بيض مكنون. واسم حورية جاء 

تيمناً باسم هذه احلوريات من حيث اجلمال والبهاء والرونق.

حياة:
   احلياة: عيش اإلنسان ووجوده على الدنيا، واسم حياة يدل على أن هذه املولودة 
وأنها  أنها أعطت حياتهم نكهة جديدة مبيالدها،  أو  مبثابة حياة جديدة ألهلها، 
تكسبهم حياًة سعيدة وجاءت لتحيي فيهم روح األمل ومشاعر العطف واحلنان وكأنها 

مشعة منرية يف حياة أهلها.
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ختام:
   اخِلَتام: هو نهايُة الشيء، وختاُم كّل شيٍء نهايته، ومنه قوهلم ُحْسن اخلتام، 
وختامه ِمْسك، واألساء ختام وفاطمة وكفاية كلها أساء ُيقصد بها كفى أو قد اكتفينا، 
ذكراً  مولوداً  يرجون  ورمبا  اإلناث،  للمولودات  ختاماً  الطفلة  هذه  تكون  أن  ونرجو 
بعدها، وإن كاَن الناُس يف هذا العصر ُيسّمون به بناتهم دون االلتفات إىل معناه األصلي 

الذي ال يهمهم يف شيء.

خدجية: 
   اسم عربيٌّ قديم، وأصله ُخَدجْيَة؛ تصغري خُلداج أو خداجة، وهو املولود الذي يولد 
قبل أن يكتمل منّوه، وعادًة ما ُيطلق العرُب مثل هذه األساء لكي يطردوا عن أبنائهم 
عني السوء واحلسد، فهذه املولودة »ُخَدجْيَة« فال يلتفت أحد هلا حبسٍد أو بنظرِة سوء، 
وبذلك تسلم من الشّر واألذى الناتج عن نظرة السوء واإلصابة بها، وهذا من حرص 

األهل على مولودتهم لكي تعيش وتبقى وال يصيبها سوٌء أو مكروه. 
   وال أعتقد أن األهل يبحثون عن معنى االسم عندما ُيَسمُّون به مولودتهم اجلديدة 
وإمنا يسمون به تيمناً باسم أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها زوجة النيّب 
صلى اهلل عليه وسلّم وأّم أوالده.  واالسم فيما تال اإلسالم من عصور جاء تيمناً باسم أم 

املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها كما ذكرنا.

خضرا:  
   َخْضَراء: وهذا االسم يمل معنيني، األول: من اللون األخضر؛ وهو لون اإلميان 

األمساء املبدوءة باخلاء
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والتقوى، وهو لوٌن يتفاءلون به، ويقولون عن العروس اجلديدة: »جيعل وجهها أخضر 
الصاحلني  أضرحة  ُيَغطُّون  فهم  وكذلك  عليكم«،  أخضر  كعبها  »جيعل  أو  عليكم«، 
بالقماش األخضر، أو جيعلون عليها قباباً خضراء، ومن هنا فاالسم ُيقصد به الطيبة 

والسماحة والبساطة والفأل احلسن.
وكّل  األبيض،  اللون  ذات  الفرس  وهي  اخلضراء؛  الفرس  من  الثاني:  واملعنى     
فرٍس بيضاء اللون يقولون عنها: »فرس خضرا«، وال يقولون فرس بيضاء أبدًا، ومنه 
»اخلضرا« فرس ذياب بن غامن البطل املعروف يف سرية بين هالل، واليت كانوا يقولون 
الوجه  تكون صبيحة  أن  لطفلتهم  يرجون  وهم  توابع«،  للخضرا  اخليل  »كّل  عنها: 

بيضاء البشرة أصيلة كالفرس اخلضراء األصيلة.

ُخُلود:
   اخللود: هو الدوام والبقاء، وعندما يطلق األهل على ابنتهم هذا االسم فهم يرجون 
هلا عمراً مديداً وحياًة رغدًة هانئة، لتظلَّ أمام أعينهم وتأل عليهم حياتهم بالبسمة 

واحلبور.

مخيسة:  
   ُيطلق اسم مخيسة على األنثى اليت قد تكون ُولدت يف يوم اخلميس، والعرب ُيَسمُّون 
يتفاءلون  اليت  األيام  ويوم اخلميس من  واألنثى مخيسة،  وإمْخَّيس،  أبناءهم مَخِيس 
منها ويفضلونها على غريها، ومن أجل ذلك كانوا يتزّوجون يف يوم اخلميس، ويقيمون 

أسواقهم يف أيام اخلميس وُيسمونها »سوق اخلميس«.
   أما شهر اخلميس فهو عندهم شهر نيسان، وفيه يعملون الوالئم والنذور ويهبون 
االسم مخيس  أهمية  هنا جاءت  ومن  ويسمونها »مخيسّية«،  موتاهم،  ألرواح  ثوابها 

ومخيسة تفاؤالً بهذا اليوم الذي يبونه ويفضلونه على غريه.
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 خولة:

   اخلولة: هي الظبية، أو الظبية الصغرية حديثة الوالدة اليت ال تلك القوة على 
املشي، واسم خولة اسٌم عربيٌّ قديم، وقد ذكره َطَرَفة بن العبد البكرّي يف معلقته عندما 

َشبََّب بامرأة تدعى خولة الكلبية، وقال فيها:
         خِلَولةَ  أْطالٌل ِبُبَقةِ  َثْهَمِد       تلوُح كباقي الَوْشِم يف ظاهِر الَيِد

   وقد ذكرت املعاجم العربية اسم خولة باقتضاب شديد، ففي لسان العرب: اخلولة: 
الظبية، ويف الرائد: اخلولة: الغزالة، ويف املعجم الوسيط: اخَلْوَلُة: الظبية. ومل يزد 
أحٌد منهم على ذلك، ومن هنا فاسم خولة عربيٌّ صميم ُتسّمى به النساء تشبيهاً هلا 

بالغزال وما فيها من جال العينني وطول العنق وخفة اجلسم ورشاقة احلركة.
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َعــْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهلُل عنه قال: قال 
رســوُل اهلِل َصلَّى اهللَّ َعلَْيِه َوَسلََّم: »اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء 

َلِع  َخرْيًا، َفِإنَُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء يِف الضِّ
َأْعــاَلُه، َفِإْن َذَهْبــَت ُتِقيُمُه َكَســْرَتُه، َوِإْن َتَرْكَتُه مَلْ َيَزْل 

َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْياً«. متَّفٌق عليه.
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دالية:
   الدَّالية: وجعها َدَواٍل هي شجرية العنب، وُيقصد بها الشجرة اخلضراء اليانعة 
اليت تتدىّل عناقيُدها ويتخذ من أوراقها ما يعرف بـ »ورق الدوالي«؛ وهو الورق املشو 

باألرز، ومن اسم الدالية اخلضراء اليانعة جاء هذا االسم.

ُدَعاء:
   الدَُّعاء: هو ما يتوّسل به األنساُن من ألفاٍظ يدعو بها رّبه لتحقيِق هدٍف يرجوه 
أطفااًل بهم علل  أن تنجب  بعد  معافاة  اهلُل طفلًة  يرزقها  أن  األّم  وقد تدعو  ويريده، 
خمتلفة، أو ألي سبٍب آخر، ومن هنا فاسم دعاء ُيطلق على الطفلة املولودة لسبٍب من 

األسباب املذكورة أو ما ُيشبهها.

دالل:
   الدَّالُل: هو جرأُة املرأِة على زوِجها يف َتَغنُّج وَتَشكُّل، وعندما تتدّلل االبنُة على أبيها 
فهي ُتظهر له حركاٍت فيها من الطيبة والباءة ما جتعله ُيّبها ويّقق هلا رغباتها، 
واإلناث بشكٍل عاّم يف حركاتهن وتصرفاتهن كثري من الدالل مما ُيببهن ألهلن أو 

ألزواجهن إن ُكّن متزوجات، ويف حميط امليط:
                  وما بك ِعّلٌة ُتْشَكى لطبٍّ .... ولكنَّ املليَح له دالُل)1)

ومن هذه الباءة املمزوجة باللني والشفافية يأتي اسم دالل.

)1) - حميط امليط، ص 289.

األمساء املبدوءة بالدال
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يا: ُدنمْ
   الدُّْنَيا: هي احلياة اليت يعيشها الناُس على األرض، وهي من الّدنّو وهو االقرتاب، 
َرت اآلخرة)1)، وكذلك السماُء  وقد سيت الدُّْنيا بهذا االسم لُدُنوِّها، وألَنها َدنْت وتَأخَّ
الدُّْنيا هي األْقَرُب إلينا، وُدْنَيا هي اليت تأل حياة أهلها ودنياهم بالغبطة واملبة 

واخلري العميم. 
 

َلت: َدومْ
   اسٌم عربّي من األساء اليت أخذها األتراُك وحولوها إىل لغتهم، ثم أخذها العرب 
عنهم دون أن يعيدوها إىل أصلها، ودولت تعين سيادة، ودولت من األساء اليت ُيقصد 

بها تعظيم رجال السياسة والسلطة واحلكم.

ديانا:
املمثالت  وأساء  الفضائيات  طريق  إلينا عن  انتقل  وقد  مؤنٍث التيين،  َعلٍَم  اسُم     

ونوها، وهو ليس ِدياَنة اليت تعين الدين والعقيدة وااللتزام بدين اهلل وشرعه. 

دميا:
   الدِّمَية: مطٌر يدوم عدة أياٍم بال رعٍد وال برق، ومن هذا املطر اهلادئ الذي يتغلغل يف 
الرتبة والذي ُيبّشر باخلصب واخلري العميم، يستبشر األهل خرياً وُيطلقون على طفلتهم 

هذا االسم، واليت رمبا تكون قد ولدت أثناء هذا املطر اهلادئ املذكور.

دينا:
   اسم غرُي عربّي األصول، مثله مثل ديانا وأضرابها، وهناك من يقول إن أحدى بنات 
النيب يعقوب عليه السالم كان اسها دينا، وقد اشتهر هذا االسم يف العقدين املاضيني، 

)1) - لسان العرب: مادة »دنا«.
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ويكفي أن تكون ممثلة حتمل هذا االسم فتجد الناس يطلقون اسها على بناتهم حتى 
لو مل يكن السها أي معنى. 



عن عائشــَة رضــَي اهلُل عنها؛ قالْت: 
َم ُيَغريُِّ  »كاَن رســوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وســلَّ
االسَم القبيَح إىل االسِم احَلَسن«. رواه الرتمذي.
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رى: ِذكمْ
   من األساء احلديثة، والذكرى هي ما يذّكر اإلنسان حبادثٍة أو مناسبٍة معينة، 
فيستحضرها ويفظها يف ذهنه، ويف ميالد هذه الطفلة ما ُيذّكر األهل بشوقهم ورغبتهم 

وانتظارهم مليالد طفلتهم الذي طاملا انتظروه بفارغ الصب.

ذهبة:
   الذهبة: هي القطعة الواحدة من احللى الذهبية، وهم ينظرون إىل هذه الطفلة وكأنها 
قطعة من الذهب الثمني الغالي، إضافة إىل البيق واللمعان وصفاء اللون الذي يتَّصف 

به الذهب، واليت يرجو األهل أن تكون من صفات تلك الوافدة اجلديدة.

بة: ذَهيمْ
   تصغرٌي لكلمة َذهبة وهي القطعة من الذهب أو من احللى الذهبية، وإذا كانت املولودة 
بيضاء البشرة أو شقراء فهي ذهيبة، أي بلون الذهب يف الصفاء والنقاء، ومن تكون 
بيضاء البشرة فغالباً ما تكون جيلة فاتنة، وهو ما يرجوه األهل ملولودتهم اجلديدة.   

ذوابة:
عر الـَمْضفور من َشَعِر الرْأِس، واخلصلة املسرتسلة     الذوابة: هي الذؤابة؛ وهي الشَّ
منه، ويف َشعر املرأة املضفور حسٌن وجال، وجاء اسم ذوابة تعبرياً عن رغبة األهل يف 

أن تكون ابنتهم جيلة مسرتسلة الشعر وطويلته.

األمساء املبدوءة بالذال
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ذيبة:
   الذيبة: هي الذئبة، وُيقصد بها الباسلة اجلريئة، وكثرياً ما ُيشّبهون الرجل الشجاع 
بالذئب، فيقولون: »فالن ذيب«، أي أنه جريء ال يهاب، وكذلك املرأة اليت تتصف 
باجلرأة وقوة الشخصية وال يستطيع أحد أن يدنو من حدودها فهي ذيبة، ومن هنا 

جاءها االسم.





- 60 -

راحبة: 
   الرَّاحِبة: هي الكاسبة، ذات الفأل احلسن واحلظ السعيد، واليت يف ميالدها مرَبٌح 

ومكسٌب ألهلها الذين جيدون فيها مغنماً ُيضفي على حياتهم بهجًة وغبطة.  

رابعة:
   قد تكون هي الرابعة من بني أخوتها، وقد تكون الرابعة يف اإلناث، فهي رابعٌة 
يف العدد بني هذا وذاك، واسم رابعة ُيطلق يف أغلب األحيان دون االلتفات إىل قيمته 
على  ويطلقونه  البعض  فيستعذبه  وَمْوَسَقة  نغمٌة  لفظه  ويف  اسم جيل  ألنه  العددية، 

بناتهم.

راضية:
   من الرَِّضى، وهو القناعة واالكتفاء باملوجود، والرضى مبا قّسم اهلل سبحانه، ويف 
التنزيل العزيز: »َفُهَو يِف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة«)1)، وراضية هي القنوعة اليت ترضى بنصيبها 
وما قسَم اهلُل هلا، وال تطمح إىل ما ال ميكن حتقيقه فُتتعب نفسها وال حتصل يف نهاية 

األمر على أكثر مما ُكِتب هلا.

رانية:
   رانية: من الرُُّنّو، وهو إدامة النظر مع سكون الطَّْرف، ورانية هي اليت ترنو وتطمح 
لكّل ما فيه خري هلا وألسرتها وملتمعها، وهي اليت تطيل التأمل وال تتصرف بتهوٍِّر 

وطيٍش بل حبكمٍة وروّية وأناة، فتبدو ِحنكتها وحكمتها ويؤخذ بَشْورها ورأيها. 
)1) - سورة احلاقة: اآلية 21.

األمساء املبدوءة بالراء
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راوية:
   راوية: من الرّي وهو السقاية، وراوية هي اليت ُتروي العطش وُتزيل الظمأ، وُتَرّطب 
اجلفاف، وراوية هي اليت ُتروي َعَطَش أهلها وظمأهم اىل مولودة رمبا انتظروا قدومها 

بفارغ الصب.

رائدة:
   الرائدة: هي القيادية اليت يكون هلا دور الريادة واملبادرة، ورائدة هي ذات السيادة 
وذات املنزلة الرفيعة واملكانة السامية املرموقة، مما يرفع مكانتها ويزيد من قيمتها يف 

بيتها وبني أهلها وأسرتها.

رايقة:
   رائقة: أي هادئة وادعة، والرائق هو اهلاديء الذي ال ُيثري ضجًة وال صخبًا، ورايقة 
هي اهلادئة الوادعة الوقورة، اليت ال يصدر عنها إال ما يسّر، وال ُيسمع منها إال اللفظ 

الناعم اجلميل، ومن هنا جاءها االسم. 

َرَباب:
   الّرباب: واحدته َربابة، وهي آلُة طرٍب وترّية ذات وتٍر واحد، مُيَّرر عليها َقْوٌس مع 
َوَتٍر من شعٍر جمموٍع من سبيب اخليل، فتصدر صوتاً حنوناً فيه نغمة من احلزن تعّب 
عن مشاعر أهل البادية الذين يستعملون هذه اآللة، واسم رباب جٌع يقصد به املبالغة 

يف التشبيه، ورباب هي احلنونة الوادعة الطيبة، ويف اسها نغمة هادئة جيلة.  

ُرَبى:
األرض، ويف احلديث  مرتفٌع من  َرْبَوة، وهي  وُرَبى جع     من األساء احلديثة، 
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َجنٍَّة  »َكَمَثِل  العزيز:  التنزيل  ويف  أرفعها)1)،  أي  اجلنة«  ربوة  »الفردوس  الشريف: 
ما  على  ُتْشِرُف  اليت  اخلضراء  التالل  هي  والرَُّبى  الربوة  أن  نرى  وهكذا  ِبَرْبَوٍة«)2)، 
دونها، واليت تزهو بربيعها وبأزهارها اليانعة اجلميلة، وتكون كاحلديقة الَغنَّاء، ومن 

هنا جاء االسم. 
    

ربيحة:
   من الربح وهو الَكْسُب والُغْنُم، وربيحة هي الراحبُة الكاسبة، اليت حتصل على ما 
تريد بسهولٍة وُيْسر، وتأتيها األموُر منقادًة بفضِل حظها وفأهلا احلسن وتسهيُل اهلل 
سبحانه وتعاىل عليها. ويف ميالدها مرَبٌح ومكسٌب ألهلها الذين يفرحون بها، وجيدون 

فيها مغنماً ُيضفي على حياتهم بهجًة وغبطة.  

ِرَتاج:
   من األساء احلديثة، والرَِّتاُج هو الباب العظيم الذي يكون فيه أحياناً باب أصغر 

منه، وباب الكعبة ُيَسّمى ِرَتاج، ويف مادة »رتج« من لسان العرب:
          َأمَلْ َتَرِني َعاَهْدُت َربِّي َوِإنَّيِن       لََبنْيَ ِرَتاٍج ُمْقَفٍل َوَمَقاِم

وُأْرِتَج عليه:أي تلعثم وُأسُتْغِلَق عليه الكالم. ورمبا نسبة إىل باب الكعبة يطلق الناس 
هذا االسم على بناتهم.

َرَجا:
   َرَجاء، يلفظونها خمففًة من اهلمزة، والرجاء هو األمل يف احلصول على شيٍء يرجوه 
اإلنسان، وهو نقيُض اليأس، ورجاء هي تعبرٌي عن رغبة األهل ورجائهم يف والدة طفلة 

جيلة هلم، وجاء االسم تعبرياً عن هذه الرغبة أو حتقيقاً هلا. 

)1) - لسان العرب: مادة »ربا«. 
)2) - سورة البقرة: من اآلية 265.
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ِرَحاب:
   من الرَّْحب، وهو السعة يف املكان، ويف التنزيل العزيز: »َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعلَْيِهُم 
اأَلْرُض مِبَا َرُحَبْت«)1)، وَرْحُب الصدر: واسعه طويل األناة، ورحاب هي واسعة الصدر 
رحبٍة  بروٍح  األمور  وتتقبل  بأحد،  تضيق  وال  للجميع  صدُرها  يتَّسع  والفهم،  واألفق 

سحة.

ة: َ َرحمْ
   الرَّحةُ: هي الرقَّة والعْطُف واللني، ويف التنزيل العزيز: »َوَما أَْرَسلَْناَك ِإالَّ َرْحًَة 
لِّْلَعاملَِني«)2)، ومن هنا فرحة هي ذات القلب الطّيب الرؤوف اليت تعطف على اآلخرين 

وال حتمل ِغاًل وال ضغينًة على أحد.  

َنة: ُرَديمْ
   الرَُّدْيين: هو الرمح نسبة إىل ُرَدينة وهي امرأة كانت هي وزوجها ُيَقوِّمان الرماح 
فُنِسبت إليها، وُرَدْيَنة تصغري ردن وهو كم الثوب والتاء للتأنيث، وكأن هذه املولودة 
ُردين صغري عند أهلها، ويف التصغري نغمة حتّبب مينحها األهل ألوالدهم، ومن هنا 

جاء اسم ردينة.

قة: ِرزمْ
الرِّْزُق واملال وما يكسبه  ِرْزق، والرِّْزَقة هي  املذكَّر منه     اسٌم قليُل االنتشار، واسم 
اإلنساُن من ماٍل يرتزُق ويعيُش منه، يقولون: »فالن ِرْزقته كثرية«: أي أنُه ذو ماٍل 
ويسار، ويف األمثال العامية: »أبو البنات مرزوق«: أي أنَّ اهلل سبحانه يهيئ له رزقه 
من حيث ال يتسب، ورزقة هو اليت يتفاءل األهل بها ويرجون أن يروا مبيالدها 

)1) - سورة التوبة: من اآلية 118.
)2) - سورة األنبياء: اآلية 107.
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اخلرَي والرزَق واملاَل الوفري.

ّية:  ِ َرمسمْ
   الرْسِّي من الكالم وغريه هو ما ُيْعَتدُّ به وُيَعوَُّل عليه، وكّل شيٍء رسّي هو الذي 
يكون على أصوله، ورسية هي العاقلة الرصينة الوقورة، اليت تكون أمورها دائماً جاّدة 

ال ِعَوَج فيها وال مداهنة. 

َرَشأ:
   الرشُأ: ولُد الظبية إذا َقِوَي وحتّرَك ومشى مع ُأمه، والرشُأ جيٌل أملٌس طويل العنق 

أكحل العينني، ومن أجل صفاته اجلميلة أطلقوا اسه على اإلناث.

ِدّية: ُرشمْ
   رشدّية: من الرُّْشد وهو االستقامة على طريق احلّق واالبتعاد عن الغّي والباطل، 
ورشدّية هي الراشدة احلكيمة اليت َتِزُن األمور بزنة العقل، وتّتصف برجاحة العقل 

واحلكمة، وتتصّرف بهدوٍء وعقالنية.

رشيدة:
   من الرُّّْشد، وهو اهُلَدى، يقولون: »َرِشَد َأْمَرُه«: أي ُوفَِّق فيه، والرََّشاد هو اهلدى 
والنهج القويم وهو ضّد الضاللة، ورشيدة هي الراشدة احلكيمة اليت تتصّرُف حبكمٍة 

وروّيٍة وال يبدر منها إال كّل خري.

َرَغد:
   الرََّغد: هو ِسَعُة العيِش والبحبوحة، ومن يعش حياًة رغدة يكون ُمَرفَّهاً ال ينقصه 
شيء من متاع الدنيا، ورغد هي اليت يتمّنى هلا أهُلها أن تعيَش حياًة رغدًة سعيدة. 
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َدة: َرغمْ
   ُيشبه االسم الذي قبله، ورغدة هي اليت تعيُش سعيدًة ُمَرفََّهًة ال ينقصها شيء من 

متاع الدنيا وأمورها، وهي اليت جتلب الرََّغَد والسعادَة ألهلها وأسرتها.
 

عة: ِرفمْ
   الرِّْفعة: هي علّو املنزلة وسّو املقام واملكانة االجتماعية، ويف التنزيل العزيز: »َيْرَفِع 
اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا الِعلَْم َدَرَجاٍت«)1)، وِرْفعة هي اليت ترتفع بأخالقها 

الطيبة، وتسمو بأفعاهلا احلميدة وتصرفاتها املتزنة الرصينة، ومن هنا جاءها االسم.

قة: ِرفمْ
   من الرفق، وهو العطف واحُلُنّو والشفقة، ورفقة هي ذات القلب الطّيب الذي يفيض 
باحلنّو والرحة، واليت تتصّرُف برفٍق ولطٍف وال ُتغضب أحدًا، فيحّبها من يعرفها 

وتسمو مكانتها بسبب هذه اخلصال الطيبة اليت تتمتع بها.

لة: َرفمْ
   من الرََّفل، وهو ِسَعة الثوب وإسباغه، وَرَفَل يف ثوِبِه: أطاَلُه وَجرَّه متبخرتًا، ورفَل يف 
َمْشِيه: جرَّ ذيله وتبخرت يف َسرْيِه، ورفلة هي اليت يبدو عليها الزهو والكبياء، وتشي 

مزهوًة جبماهلا ولباسها األنيق.

َرِفيدة:
َلُة واملعونة، ويف التنزيل العزيز: »ِبْئَس الرِّْفُد املَْرُفوُد«)2)،     من الرِّْفد؛ وهو الَعَطاُء والصِّ
َلة،  ورفيدة هي الكرمية املعطاء اليت جتود مبا لديها، وُتعنُي وَتِصُل من يتاج إىل الصِّ

)1) - املادلة: اآلية 11.
)2) - سورة هود: من اآلية 99.
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فتكون هلا بذلك حمبة ومنزلة سامية يف امليط الذي تعيش فيه.

رقّية:
   اسم قديم معروف منذ العصر اجلاهلي، وهو تصغري لكلمة ُرْقَية واليت تعين احلرز 
هلا  رقيًة  الطفلة  هذه  تكون  أن  يرجون  فهم  ولذلك  والشعوذة،  والسحر  احلسد  ضد 
وألهلها حتميهم بفأهلا الطيب من كل شرٍّ وأذى. ويطلقون هذا االسم أيضاً تيمناً باسم 

رقّية ابنة الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم. 

ُرَل:
القبيل، ويرى البعض     اسٌم غري عربّي األصول، شأنه شأن أساء كثرية من هذا 
أنه يعين احلاكمة أو سيدة املدينة، ومهما يكن من أمر فهو ليس من لغتنا وال ميكن 

تصريفه أو االشتقاق منه.

رماح: 
   من األساء احلديثة، وهي جع ُرمح، والرُّْمُح آلُة حرٍب قدمية عبارة عن عوٍد طويٍل 
وقوّي من خشب الزَّان ُتثبَُّت يف رأسه حربة وُيطعن به العدّو، ورماح هي اليت تكون 

ذات شخصية قوية وال جيرؤ أحد على التعّرض هلا بأّي مكروٍه أو أذى.

ُرَميسة:
   َرْمٌس، وتصغريه ُرَمْيس، والتاء يف رميسة للتأنيث، والرَّْمُس هو الرتُُّْب َتْرُمُس بِه 
الرِّيُح اأَلَثر، أي ُتَعفِّيِه وخُتفيه، وهو القُب الذي ال يرتفع عن سطح األرض، ورميسة 

هي الصغرية اهلادئة الكتومة اليت يبدو عليها اهلدوء والتواضع. 
  

َرَنا:
   من الفعل: َرَنا، َيْرُنو ُرُنوًَّا: أي تطلع متأماًل، وأدام النظر ساهماً يفّكر، ورنا هي 
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م فيها  اليت ترنو هلا القلوب باملبة والتقدير حلسنها وجاهلا وبهاء طلعتها، وتتوسَّ
اخلري والفضل الوفري. 

رندة:
   الرَّْند: شجٌر طّيب الرائحة من شجر البادية، والواحدة منه َرْنَدة، واسم رندة جاء 

تشبيهاً بهذه النبتة ذات الرائحة الطيبة اليت تشبه رائحة العود واآلس.

رنيم:
َ أي تتم بلحٍن بصوٍت خافت،     من َرمّن اللحن أي هّذبه وحّسن نغمته، ومنه ترمنَّ
األنثوي  على صوتها  ُتضفي  اليت  العذبة،  واأللفاظ  الشجّي  الصوت  ذات  هي  ورنيم 

اجلميل عذوبًة وسحراً. 

رنني:
   الرنني: هي النغمة املتتابعة اليت ُتسمع من آلٍة كاجَلَرس ونوه، ورنني هو ذلك 
الصوت الشجّي املتتابع الذي نسمعه وُيعجبنا وقُعه وحلنه، ومن هذه الرّنِة اجلميلة 

والنغمة املتتابعة جاء اسُم رنني.

ِرَهام:
   الرَِّهام: جع ِرْهَمة وهي املطرة اخلفيفة الدائمة، واملطر اهلاديء يتغلغل عميقًا، 
ورهام هي املعطاء الطيبة اليت جتود مبا لديها وال تضّن على أحد، وتتَِّسم أخالقها 

بالطيبة والسماحة.  

َرَهف:
   الرََّهف: مصدر الشيء الرَِّهيف، وهو اللطيف الرقيق، والسيف املُْرَهف: هو احلاّد 
الرقيقة احلسناء،  النحيلة  وَرهف: هي  الشعور،  رقيق  وُمْرَهف اإلحساس:  الرقيق، 
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ذات اللطف والرقة والدَِّعة.

َرَواء:
   الرََّواء: هو الَبَهاُء والرَّْوَنُق واملنَظُر اجَلِميُل احَلَسن، ورواء: هي اجلميلة البهية ذات 

الوجه اجلميل واملنظر احَلَسن.

َرَوان:
   من األساء الوافدة، وهو فارسّي األصول، ويعين السالسة والنعومة، ويرى البعض 

أنه يعين الروح، ولكنه هنا مبعنى الليونة والسالسة ولطف احلديث واملعشر. 

ق: َرومْ
وَرَكد، وراقت  وروقانًا: أي َهَدأَ  َرْوَقاً      اسٌم قليل االنتشار، وأصله من راق يروُق 
باهلدوء  تتصف  اليت  الوقورة،  اهلادئة  هي  وروق  شّدُتها،  وخفَّت  هدأت  الريح: 

والسماحة والتواضع. 

رونق:
   الرَّْوَنق: هو الشكل اجلميل، واهليئة البهية، ونضارة الوجه وجال امُلَّيا، ورونق 
عر يقول  هي اجلميلة، النضرة، مشرقة الوجه، وّضاحة اجلبني، وللمتنيب بيٌت من الشِّ

فيه:
          ولقد بكيُت على الشباب وملَّيت      مْسَودٌَّة وملاء وجهي رونُق)1)

 

رؤيا:
   الرُّْؤَيا، ما يراه النائُم يف منامه، وقد يرى حلماً يسّره ويستبشُر به خريًا، وقد يكون 
املولودة اجلميلة فأسوها بهذه االسم تذكرياً  األهُل قد رأوا رؤيا تبّشرهم بقدوم هذه 

)1) - ديوان املتنيب: ص 173.
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بتلك الرؤيا اليت رأوها. 

َدة: ُرَويمْ
   رويدة: من الرَّْوُد، وهو التأنِّي وامُلْهَلُة يف الشيء، وقالوا ُرَويداً أي مهاًل، وتصغريه 
ُرَوْيد، والتاء يف رويدة للتأنيث، فرويدة هي املتمهلة املتأنية، اليت ال تتسّرع وال تتصّرف 

بطيٍش، بل بهدوٍء وتأنٍّ وحكمة.

َريَّا:
   الرّيا: هي الرائحة الطيبة الزكية الفّواحة، ويف معلقة إمريء القيس:

               ِإَذا  َقاَمَتا  َتَضوََّع  امِلْسُك  ِمْنُهَما 
َبا  َجاَءْت  ِبَريَّا   الَقَرْنُفِل)1)                                    َنِسيَم  الصَّ

معة الطيبة، اليت تفوُح طيبًة وَتُنثُّ أََرَجاً وعبريًا،     ورّيا هي ذات الرائحة الزكية والسُّ
واليت يعجُبك منظرها وتبهرك أخالُقها فتزداد لديك سواً ورفعًة.

ريتا:
   اسٌم غري عربّي األصول، ويرى البعض أنه يعين اللؤلؤة، ويف األساء الشائعة اسم 
»لولي« أي لؤلؤ، وهذه األساء تبقى دخيلًة على لغتنا العربية وال تتّصها أو تصهرها 

يف بوتقتها.
  

ريف:
   اسم حديث وقليل االنتشار أيضًا، والريف هو ضواحي املدن والقرى، وما مييز 
وُبعدهم عن  املتوارثة،  وتقاليدهم  وعاداتهم  األصيلة  أهله جبذورهم  الريف هو تسك 
َلف  السَّ الطباع األصيلة والتمّسك بعادات  الريف تتجّلى  املدنّية وزيفها، ويف  ُزخرف 

الصاحل وعدم االجنرار وراء املستحدثات الزائفة.
)1) - شرح املعلقات السبع: ص 14. 
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ريم:
البياض،  الظباء اخلالصة  والريم هي  تلفظها رمية،  والعامة  رئمة،  الريم: جع     
وهي ملساء ناعمة وذات عينني جيلتني، ومن هنا فاسم ريم جاء تشبيهاً بتلك اآلرام 

البيضاء اجلميلة.

ِرمياس:
   من األساء احلديثة الوافدة، وهو إسبانّي األصل ويعين الشعر أو القوايف، ورمياس 
وإن يكن غري عربّي األصول إال أن األهل رمبا وجدوا يف لفظه ُغّنٌة ونغمة ومن أجل 

ذلك أطلقوه على بناتهم.

رميان:
   من رِئَمت ترأُم فهي رائمٌة ورئمان، والشاة اليت ترأم ابنها هي اليت حتنو عليه 
وتشّمه وتقبل به وترضعه، أما اليت ال تقبله فهي نافرة من النفور، ورميان هي اليت يف 

قلبها عطف وحمبة وحنّو وحنان. 

رمية:
ة: هي الواحدُة من الريم، وهو الظيُب اخلالُص البياض، الذي يف جسمه مالسة     الرميِّ
ونعومة ويف عينيه جاٌل خاّص، وبه ُتشّبه النساء، وقد ورد كثرياً يف الشعر العربي، 
احلركة  وخّفة  الرشاقة  يف  اجلميل  األبيض  بالرئم  تشبيهاً  جاء  رمية  فاسم  هنا  ومن 

وجال اجلسم والعينني.

رئيسة:
َتْفِرُض  اليت  وهي  الشخصية،  وقّوة  والريادة  بالقيادة  تتاز  اليت  هي  رئيسة:     

شخصيَتها على امليط الذي تكون به مبا هلا من معرفٍة وقّوة وحزم.  
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زانة:
   الزَّان: هو عود الرماح، وهو ُيشبه اخليزران ولكن عيدانه طويلة ومستقيمة وصعبة 
الرشيقة  والزانة هي  ينكسر،  ال  ولكنه  ينثين  أن  وهو غري جمّوف، وميكن  الكسر، 

خفيفة احلركة ممشوقة القوام كعود الزَّان.

زايدة:
   ُيطلقون اسم زايد على الذكور، وزايدة على اإلناث ولكنه اسٌم قليل االنتشار، وهو 
احلميدة  الصفات  من  زيادة  فيها  تكون  اليت  هي  والزايدة  واالكتمال،  الزيادة  يعين 
هنا جاءها  ومن  األخالق،  ودماثة  والبهاء  أتراَبها يف اجلماِل  وتفوق  الطيبة  واخلالل 

االسم.

زبيدة:
   تصغرٌي لكلمة زبدة، وهي الدهن الذي ُيستخرج من اللنب بعد خمضه، وزبيدة هي 
احر  السَّ واجلمال  واألناقة  األنوثة  فيها  تتجّلى  اليت  امللساء،  الطرّية  الناعمة  البيضاء 

اخلالب.

ِعّية: ِزرمْ
ة ِإال أَنها ليست هلا ُقْنُزعٌة وهي     الزِّْرِعية: وجعها ِزْرِعّي، هي طائر ُيشبه الُقبَّ
ومنها:  كثرية  اإلناث  على  ُتطلق  اليت  الطيور  وأساء  رأسها،  على  مرتفعة  ريشات 
حامة وشّنارة ونعامة وغريها، والطيور فيها جاٌل ووداعة، واألهل يريدون لطفلتهم 

األمساء املبدوءة بالزاي
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أن تكون ذات جاٍل وبهاٍء ووداعة، ومن أجل ذلك ُيسّمون بناتهم بهذه األساء. 

 زريفة:

   ظريفة، والبدو يقولون زريف الطول بدل ظريف الطول، وهو لون من الغناء الشعيب، 
والزريفة هي الظريفة من النساء وكّل ذات شكٍل ومظهٍر جيلني. وهم يتوّخون هلا أن 

تكون ظريفًة جيلة ذات لطٍف وبهاء.

لة: َعيمْ زمْ
   الزََّعل: هو شدة الغضب، ومنه اسم َزَعل للذكور، وزعيلة لإلناث: وزعيلة: هي 
املّرة الواحدة من الزََّعل، أو الزََّعل القليل، وزعيلة هي اليت تبدو عليها اجلدية والوقار 

وكأنها غاضبة ال تبتسم فال جيرؤ أحد على معاكستها أو التعّرض هلا.
   وغالباً ما يأتي االسم عندما يكون خالف بني الزوجني، وعندما تولد هلما طفلة أثناء 
ذلك تطلق عليها األّم اسم زعيلة، ومن هنا فإنَّ هذا االسم يصّور احلالة اليت كان عليها 

الزوجان حني والدة طفلتهما.

زكّية:
  الَزِكيّ: هو طّيب الرائحة، والزكية هي اهلادئة الطيبة ذات اخللق احلسن اليت ال 
نسمع منها إال كّل خري وال نبصر منها إال ما ُنّب، ويف سورة مريم: »َقاَل ِإمنََّا أََنا 
َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلماً َزِكّياً«)1): أي طاهراً من الذنوب نامياً على اخلري والصالح. 

ومن هنا جاء هذا االسم اجلميل.

د: زمرَّ
   اسم قليل االنتشار، والزمرد: هو حجٌر مثني ذو لون أخضر، وقد أطلق أبي رحه 
رَي  اهلل اسم زمرد على أخيت اليت ولدت بعدي، وكان يعرف هذه األساء من كتب السِّ

)1) - سورة مريم، اآلية 19.
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القدمية كسرية سيف بن ذي يزن، وعنرتة العبسي وبين هالل وغريها، فالزمرد هو 
احلجر الكريم، وهم يسّمون مبثل هذه األساء كفضة وذهبة ونوهما.

زهانة:
   اسٌم منتشٌر يف أوساط البدو، ولكنين مل أجد له جذراً يف معاجم اللغة العربية، وليست 
هناك حتى يف لغة العامة كلمة من اجلذر »زهن«، ولكن يبدو أن هذه الكلمة هي يف 
األصل »ذهانة«، وإمنا لفظت بالطريقة املصرية اليت يلفظون فيها الذال زاياً والثاء سيناً 
ومثل هذه احلروف، ومن هنا يبدو لي أن زهانة هي ذهانة اليت تذهُن الكالَم وتعقله 
وتفهمه وتستسيغه وهي من الذهن أي العقل، ومن هنا فإن أهل هذه املولودة يرجون 

هلا أن تكون ذهينًة صاحبة عقٍل نريٍِّ ورأٍي سديد.   

ِدّية: ُزهمْ
لشؤون  الدنيا  واالنقطاع عن  والتقوى،  والورع  العبادة  وهو  الزُّْهد  مأخوٌذ من  اسٌم     
اآلخرة، واسم املذكر منها »ُزْهِدي«، وزهدية هي تلك املولودة اليت يريد هلا أهلها أن 

تكون تقيًة ورعة تّتشُح بوشاح الدين والفضيلة.

ر: َزهمْ
   الزَّهر: تعين جمموعة الزهور، وهي الورود اجلميلة الَعِطرة، وكأّن هذه املولودة باقة 

من الزهور اجلميلة تأل البيت باألَرج والعطور، وتفوح منها الروائح الطّيبة الزكّية.
   

َرة: ُزهمْ
   الُزْهَرة: هي ضوء الشمس وسناؤها، يقولون: »ُزهرة الشمس«؛ أي ضياؤها وشعاعها، 
بالبهجة  ومليئة  مضيئة  حياتهم  وجيعل  أهلها،  بيت  يف  ُيِشّع  الطفلة  هذه  وسناء 

والسرور. 
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ِرّية: ُزهمْ
   ُزْهرّية: من الزُّْهَرة وهي ضياء الشمس وسناؤها، وزهرية هي اليت يتألأُل وجهها بنور 

احُلْسن واجلمال، وبهاء الطلعة وأناقة الشكل واملظهر. 

زُهور:
شذاها  ينتشر  اليت  املتفتحة  اجلميلة  الورود  هي  َزْهرة،  منها  والواحدة  الزهور:     
وأرجُيها وميأل املكان، ويفوح َعَبُقها وعبرُيها بالرائحة الطيبة الزكية، وَمن حتمُل هذا 

االسم فإنَّ أهلها يرجون هلا أن تكون جيلًة عطرًة كالزهور األنيقة املتفتحة.

زهّية:
   الزهّية: من الزهو، وهو إشراُق الوجه، نقول: زها وجُهه: أي بدا مشرقاً متفتحًا، 
هو اخليالء وإعجاب املرء بنفسه،  الوردة: أي تفتحت ومنت، والزهو أيضاً  وزهت 

والزهية هي اليت تزهو حبسنها وجاهلا، ويزهو وجهها مشرقاً ومبتسماً.

زينب:
   اسم عربيٌّ قديم، كان موجوداً قبل اإلسالم بقرون، ومنه زينب ملكة تدمر اليت 
حرََّف الرومان اسها إىل زنوبيا، وكان االسم منتشراً يف العصر اإلسالمي ومنه زينب 
ابنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وزوجته زينب بنت جحش، ويف مادة »زنب« من 

لسان العرب: اأَلْزَنُب القصري السمني، وبه سيت املرأَة َزْيَنب.

زينة:
   ِزينة: من الزِّين وهو اجلمال، يقولون: »فالنة مزيونة، وزينها ال يوصف«، أي 
أنها على قدٍر كبرٍي من اجلمال، وزينة إذن هي اجلميلة من النساء اليت تتَِّصُف بالبهاِء 

واجلماِل واألناقة.
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َساَرة:
   من األساء القدمية، وسارة اسم زوجة النيب إبراهيم عليه السالم، وأم النيب إسحاق 
عليه السالم، وكانت من أجل النساء يف عصرها، ويرى البعض أن اسم سارة هو اسٌم 
كنعانّي يعين البهجة والسرور، ومهما يكن من أمر فإّن اسم سارة احلالي جاء تيمناً 

باسم سارة املذكورة.

ساكتة:
   الساكتة: هي اهلادئة الصموت اليت ال ترفع صوتها وتلتزم بقواعد السلوك واألدب، 
أهلها  وسعادة  سعادتها  يف  سبباً  سكوُتها  ويكون  يعيب،  ما  كّل  عن  ساكتٌة  وهي 

وُأسرتها. 

ساملة:
املة: هي اليت تسلُم من كّل أذًى وضرر، وتعيش ألهلها ساملًة معافاًة، خاصة     السَّ
إذا كان قد حدث مكروٌه ملن قبلها من املواليد، فهم بهذا االسم يريدون هلا أن تسلم 

وتعيش هلم وتظّل بينهم كالوردة املتفتحة.
 

سامية:
ّمو وهو الرفعة وعلّو املنزلة واملكانة، وسامية هي اليت تسمو بأخالقها     سامية: من السُّ
قيمتها  هلا  وتكون  ومعارفها،  وأسرتها  أهلها  عند  منزلتها  فرتتفع  وأدبها،  ولطفها 

االجتماعية املرموقة.

األمساء املبدوءة بالسني
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سائدة:
   من السيادة، وسائدة هي اليت تسود بأخالقها وآدابها، وتتاز بسلوكها احلسن 
وتصرفها اللبق وأعماهلا الطيبة، فتسمو مكانتها وترتفع قيمتها ومقدارها وتكون هلا 

مكانتها االجتماعية املميزة.  

َسِبيل:
بيُل هو الطَّريُق أو ما َوُضَح منها، والنَّْهُج القويُم الذي     من األساء احلديثة، والسَّ
الح  يسلكُه اإلنسان، وسبيل هي اليت يرجو هلا أهُلها أن تنتهَج طريَق التقوى والصَّ

والِعّفة والفضيلة وتكون قدوًة حسنًة لبناِت جيلها.

َسَحر:
لكتابة  الشعراء  له  ُيفضِّ الذي  الوقت  وهو  الفجر،  وقبيل  الليل  آخُر  هو  َحر:  السَّ    
أشعارهم هلدوئه وطيب هوائه ونسيمه، وَسَحر هي اهلادئة الناعمة الطيبة، اليت تسحر 

األلباب جبماهلا وُلطفها ووداعتها وُحسن أخالقها. 

َسَجاح:
َجُح: هو ِلنُي اخَلّد ونعومته، وَخدٌّ أسجح: خدٌّ َسْهٌل قليُل اللحِم واسع، فيه لنٌي     السَّ
مح اجلميل الناعم، الذي فيه لني ورّقٌة  وطراوة ونعومة، وَسجاح هي ذات الوجه السَّ
ونعومة، وهي ذات األخالق الساجحة اهلادئة الوقورة اليت جتعل من يراها جِيّلها 

ويرتمها.

ُسُجود:
   من األساء احلديثة، وهو يدّل على إسالمية األهل والتزامهم بدينهم، والسجود 
هو وضع اجلبهة على األرض أثناء الصالة، خشوعاً هلل وطاعة له، وسجود هي التقية 
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والورع  التقوى  من  املواصفات  بهذه  تكون  أن  أهلها  هلا  يرجو  اليت  الورعة،  النقية 
وااللتزام بدين اهلل سبحانه. 

َسِدين:
َداَنة اليت  رْتُ، وَسَدَن الرَُّجُل َثْوَبُه إذا أرسله)1)، وهي ليست من السَّ ِدين: هو السِّ    السَّ
رْت واحِلْشَمة واللبس الساتر الفضفاض.   تعين خدمة الكعبة، واسُم َسِدين جاء من السِّ

ِسراج:
َراج: مصباٌح من اخلزف ُتلقى فيه الفتيلة يف الزيت وُيشعل ليستضاء به، ويف     السِّ
التنزيل العزيز: »َوَداِعياً ِإىَل اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراجاً مُِّنرياً«)2)، أي كالسراج الذي يستضاء 
به، وسراج هي اليت ُتِشّع نوراً وجااًل وبهاًء، وتكون كاملصباح الذي ُيِشّع بنوره عند 

أهلها وأسرتها. 

ُسَريَّا:
   أي ُثَريَّا، ولكنهم يلفظون الثاء سيناً بلهجة أهل مصر، انظر شرحنا السم ثريَّا.

ُسَعاد:
ْعد، وهو الُيمن والَبََكة، وُسعاد هي ذات الّسعد والطالع احلسن اليت جتلب     من السَّ
مبقدمها اخلري ألهلها وَتِهّل عليهم اخلريات وتعّم عليهم النَِّعُم والسعادة، وفيها خرٌي 

وبركة. 
وقد ذكرها الشاعر َكْعب بن زهري يف قصيدة الُبْدة اليت مدح بها النيّب صلى اهلل عليه 

وسلم، واليت قال يف مطلعها:

)1) - لسان العرب: مادة »سدن«.
)2) - سورة األحزاب: اآلية 46.



- 79 -

      باَنْت ُسعاُد فقليب اليوَم متبوُل        متّيٌم إثرها مل ُيَفَد مكبوُل)1)

ِدي: ِسعمْ
   سعدى، على وزن َفْعَلى، مثل جذىل وكسلى، أي عظيمة السعادة، بالغة اهلناء 
مرتاحة القلب والبال، وهذا ما يرجوه األهل عندما يطلقون على ابنتهم هذا االسم، 
فسعادتهم من سعادتها وهناؤهم من هنائها فهم يرجون هلا الراحة والطمأنينة والسعادة، 

وهذا أقصى ما يتمناه األهل ألوالدهم.  

سعدية:
   أي املظوظة صاحبة السعد واحلظ الطّيب احَلَسن، اليت يرافقها السعد وتتوفق يف 

مساعيها، وتنجح يف حياتها، وتكون مصدر سعادة ألهل بيتها وأسرتها.  

سعيدة:
   السعيدة: هي اهلانئة املطمئنة، واسها من السعادة وهي اهلناء والعيش الرغيد، 
وعندما ُيطلق األهل هذا االسم على طفلتهم، فهم يتمنون هلا السعادة واهلناء يف حياتها 

احلاضرة واملستقبلية. 

َسبيل: َسلمْ
   َسْلَسبيل: اسُم عنٍي يف اجلنة، ويف التنزيل العزيز: »َعْيناً ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبياًل«)2)  
احتساؤه،  وُيستطاب  شربه  يْسلُس  الذي  الزالُل  العذب  الّشراب  هو  والسلسبيل 
واحلديث  السلسة  األلفاظ  ذات  فيها،  عيبة  ال  اليت  النقّية  اجلميلة  هي  وسلسبيل 

الطّيب العذب.  

)1) - ديوان كعب بن زهري: ص 123.
)2) - سورة اإلنسان: اآلية 18.
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َطانة: ُسلمْ
   واسم املذّكر منها »سلطان«، وسلطانة هي األمرية يف بيتها وصاحبة األمر والنهي 
والفضيلة،  األخالق  على  أوالدها  وترّبي  وتدبرٍي حسن،  ومعرفٍة  تدبره حبكمٍة  فيه، 

وتدير شؤون بيتها وأسرتها على أفضل صورة.

ِمي: َسلمْ
   َسلَْمى: أي ساملة، وهي اليت يتمنى أهلها أن ُتكتب هلا السالمة وتعيش يف كنفهم 

ساملًة من كّل أذى، وتعيش بينهم رغدًة سعيدة.

ِمّية: ِسلمْ
لْم وهو السالُم واملصاحلة، وِسلمّية هي امُلساملة، اليت تنأى بنفسها     اسُم ِسلِْمّية من السِّ
عن كّل ما يثري املشاكل، وعن كّل ما يسبُب األذى لآلخرين، وتظّل مصدراً للهدوء 

والسالم واملبة.

وى: َسلمْ
   َسلْوى: من الّسُلّو، وهو ما ُيَسلِّي به اإلنساُن نفسه حتى يتعّود على الّسلّو والنسيان، 
لَْوى عند نساء العامة خرزة صغريٌة ملساء، بيضاء اللون ومستديرة الشكل، وتعتقد  والسَّ
النساء أن من حتمل هذه اخلرزة يظّل قلب زوجها معلقاً بها، ال يسلوها وال يتزّوج 
عليها)1). وسلوى هي اليت يتسّلى بها أهلها ويبونها ويفرحون بها وجيدون فيها 

سلوى لقلوبهم. 

اح: مَسَ
ِمَحة الطيبة ذات     من السماحة، وهي البساطة والطيبة ولني الطباع، وساح هي السَّ

)1) - املرأة العربية يف النقب: ص 85.
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الوجه البشوش واألخالق اهلادئة، واليت يرتاح هلا من يراها لُلطفها وبساطتها وطيبة 
أخالقها.

اِهر: مَسَ
ْلب، وساهر هي طويلة القامة معتدلة القوام من  ْمَهرّي: هو الرمح الطويل الصَّ    السَّ

النساء، وكأنها رمٌح َسْهِرّي الطول والصالبة.

ر:  مَسَ
َمر: هو حديث الليل، وَسََر يسُمُر َسَرًا: حتّدث مع جليسه لياًل، والسمر ال     السَّ
يكون إال مع الشخص الذي نرتاح حلديثه ونستطيب كالمه وألفاظه، وسر هي طيبة 

احلديث حسنة اللفظ اليت يرتاح املرء لطيب حديثها وحسن معشرها.

مسيحة:
   هي السمحة البشوش مبتسمة الثغر، لّينة اللفظ طيبة املعشر، تهّش يف وجه حمّدثها 

وال تنفر يف أحد، فيحبها الناس لصفاتها اجلميلة وأخالقها احلسنة.  

رَية: مَسِ
مري: هو الرفيق الذي نتسامُر معه ونتجاذُب معه أطراَف احلديث، وهو الشخص     السَّ
َمر معه للطفه ورقته وجال حديثه، وسرية هي اليت يلو  الذي نوّده ونرغب يف السَّ

َمُر معها لُلْطِفها ورقَّتها وعذوبِة لفِظها وُحْسن كالمها وحديِثها.  السَّ

ة: يَّ مُسَ
العلّو  هو  والسمو  التحّبب،  به  ُيقصد  تصغرٌي  وهو  سامية،  لالسم  تصغرٌي  ُسَيَّة:     
الرقيقة اخللوق  وطباعها،  بصفاتها  النبيلة  بأخالقها،  السامية  وُسَيَّة هي  والرِّْفعة، 

اليت ال يبدر منها إال األعمال الطيبة واأللفاظ اهلادئة الناعمة.
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 َسَناء:

ْمِس ووهُج بريِقها، وَسَناء هي اليت يرجو أهُلها  َناء: هو الضياء، والنوُر، وُشعاُع الشَّ    السَّ
أن تكوَن هلم ضياًء ميأل عليهم بيتهم ويشّع علهم باخلري واملبة، بباءتها ولطفها 

وجال ألفاظها، فيحبونها وتسمو منزلتها لديهم وتزداد قيمتها ويرتفع مقدارها.

سنابل:
ْنُبَلة: وجعها َسَنابل، هي اجلزء الذي يتكّون فيه احَلّب من نباِت احلنطة     السُّ
والشعري ونوهما، والسنابل تدّل على اخِلْصب واخلري والعطاء الوفري، واسم سنابل 
من السنابل املمتلئة اليت تتليء باحَلبِّ يف سنوات اخلرِي واخلصب اليت تكثُر فيها 

األمطار وخُتِصب الزروع وتكثر احُلبوب والِغالل.

َسَنام:
ْحِم حُمَدََّبٌة على ظهِر البعرِي والناقة، وسناُم كّل شيء أعاله  َنام: هي ُكَتلة من الشَّ    السَّ
وقمته، وسناُم القوِم: شريُفهم. وسنام هي العالية بأخالقها السامية بسمعتها وسريتها 

الطّيبة احلسنة.

ُدس: ُسنمْ
ْنُدس: ضرٌب رقيٌق من الديباج واحلرير الناعم، وهو من لباس أهل اجلنة، ويف     السُّ
مِّن ُسنُدٍس  ُخْضراً  ِثَياباً  َوَيلَْبُسوَن  َذَهٍب  َأَساِوَر ِمن  ِمْن  ِفيَها  التنزيل العزيز: »ُيَلَّْوَن 

اذ.  َوِإْسَتْبٍَق«)1)، وسندس هي الناعمة الرقيقة ذات اجلمال الساحر األخَّ

ُيوَرة: َسنمْ
   اسٌم غرُي عربّي األصول، فيه َجْرٌس ونغمٌة ناعمة، وهو قليل االنتشار بسبب ُعجمته 

سورة الكهف: من اآلية 30.  (1(
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وأصوله الغربية.   
 

ُسَهاد:
ّبه أو نفّكر  َهاد: هو األَرق وقلة النوم، وغالباً ما يكون بسبب انتظار شخٍص ُنِ    السُّ
هاد مربوٌط باملّبة، واسم سهاد تعبري عن حالة األرق وقلة النوم والتفّكر  فيه، والسُّ

يف من نّب.

ِسَهام:
   ِسَهام: جع َسهم، وهو ما ُيرمى به عن القوس، وِسَهام صيغُة جٍع يراد بها املبالغة 
بها  ُتشّبه  والسهام  ومتعددة،  كثرية  الصيغة  بهذه  تأتي  اليت  واألساء  التشبيه،  يف 
رموش املرأة وحلاظ عينيها، وسهام هي اجلميلة ذات العينني الساحرتني واألهداب 

الطويلة.

َسَهر:
َهر: هو األرق وقلة النوم، وكثرياً ما يكون الّسهر مع من نّب من الناس، حيث     السَّ
َهر، ورمبا َسِهَر األهُل كثرياً حتى ولدت هلم هذه الطفلة  يطيُب احلديث ويلو السَّ

فأسوها »سهر« تعبرياً عن انتظارهم وسهرهم من أجلها.

ُسَهى:
َها: ُكويِكب صغرٌي َخِفّي الضوء بسبب ُعُلّوه يف السماء، وُسَها كوكُب وّضاء عند     السُّ

أهلها، جيلٌة يف شكلها، عاليٌة يف أخالقها، سامية يف أدابها وسلوكها وتصرفاتها.

: ُسَهريمْ
للمؤانسة  يكون  الليل  يف  والسهُر  الليل،  يف  النوم  قلة  وهو  َسَهر،  لكلمة  تصغرٌي     
لنا احلديث  يروق  َمن  أو  الذي نتحدُّث به مع من ُنِّب  الرقيق  وللحديث اهلادئ 
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َهر مع ُنَّب من الناس، وفيه نغمة وَجْرٌس موسيقيٌّ  معه، واسم سهري تعبرٌي عن السَّ
جيل.  

لة: ُسَهيمْ
   ُسَهْيلة: مأخوذ من اسم جنم ُسَهْيل، وهو جنٌم ساطٌع يطلع يف أواخر القيظ وبداية 
تأمن  ال  طلع سهيل  »إذا  ويقولون:  الفصلي،  التغرّي  بداية  ويعين ظهوره  اخلريف، 
ُيِشعُّ وجهها نوراً كسطوع جنم سهيل  للسيل«، وسهيلة هي اجلميلة الوسيمة اليت 

بني النجوم. 

ُسوَزان:
   اسم غري عربّي األصول، والتسمية به قليلة، وهو من السوسن الذي هو نوٌع من 

الرياحني ذات الرائحة الطّيبة الزكّية.

َسن: َسومْ
   َسْوَسن: والواحدة منه سوسنة، هو نوٌع من الرياحني طّيب الرائحة، ومنه أنواع 
كثرية، وله أزهاٌر جذَّابٌة منها األبيض واألزرق واألصفر واألحر، وَأطيبها اأَلبيض، 
وهي نبتٌة معمِّرة وتعرف بعض أصنافها جبذور الطيب ألنها عطرية، ومن هنا فاسم 

سوسن جاء من هذا النوع من الورود ذات الرائحة الطيبة الزكية.

سونيا:
   اسٌم غري عربّي األصول، ويرى البعض أنه يعين املعرفة واحلكمة، ويف لفظه َجْرٌس 

جيٌل ونغمٌة خفيفة على األذن، ولذلك ُيسمِّي به بعض الناس بناتهم.

سِويلمة:
   اسم املذكر منها »سويلم«، وسويلمة تصغرٌي السم ساملة، وُيقصد به أن تكوَن ساملًة 
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من كلِّ أذى، وأن يفَظها اهلُل سبحانه من كلِّ سوء، وأن تعيَش بني أهِلها وأسرِتها 
حياًة رغدًة سعيدة ال ُيَكدُِّرها َكَدٌر وال ُسوء.

 


َمن لي ِبرَتِبَيِة الِنســاِء َفِإنَّها
يف الَشــرِق ِعلَُّة َذِلَك اإِلخفاِق

َأعَددَتهــا ِإذا  َمْدَرَســةٌ  اأُلمُّ 
اأَلعراِق َطيَِّب  َشعباً  َأعَددَت 

ُه احَليا اأُلمُّ َروٌض ِإن َتَعهَّــدَ
إيــراِق ــا  َأميَّ أَوَرَق  ِبالــِريِّ 

حافظ إبراهيم
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شادن:
اِدُن: من أَوالد الظباء الذي قد َقِوَي وطلع قرناه واستغنى عن ُأّمه، واسم شادن     الشَّ

جاء تشبيهاً بهذا الغزال الصغري اللدن الطرّي الذي جيري خلف أمه.

شادية:
ْدِو وهو الغناء، والشادية هي اليت تشدو وتغيّن، وكانت إحدى     شاِدَية: من الشَّ
املطربات قد لّقبت نفسها بهذا االسم وُعرفت به، وبعد أن اشتهرت سار على دربها 

من مل يعرف الغناء وال عالقة له به ال من بعيٍد أو قريب.
   

شافية:
   شافية: من الشفاء وهو النقاهة من املرض والشفاء منه، وشافية هي اليت تكون يف 
نظر أهلها وأسرتها كالبلسم الذي ُيشفي من األمراِض والعلل للطفها ورّقتها وعذوبة 

ألفاظها.
 

شامة:
   الشامة: هي احَلَسَنُة أو احلّبة السوداء اليت تكون على اخلّد، وترى فيها املرأة 
جااًل معينًا، وكثرياً ما تضع املرأُة شامًة على خّدها بواسطة أدوات التجميل، ومن هنا 
فاملرأة ترى يف هذه الشامة جااًل وُحْسناً يليقان بها، وكانوا يقولون: »كأّنه شامة على 

خّد الزمن« ومثل هذه العبارات، ومن هنا جاء االسم.

األمساء املبدوءة بالشني
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شاهرة:
   شاِهَرة: من اإلشهار وهو إبراز الشيء وإظهاره، يقولون: »خرج شاهراً سيفه«؛ أي 

َسلَّه وانتضاه، وشاهرة هي املعروفة بني الناس باجلّد واحلزم والوقار.

شذا:
َذا: هو املسك والريح الطّيب ُيتطّيب به، وشذا هي ذات الرائحة الزكية اليت     الشَّ

تفوح عطراً وتأل البيت بالفرحة والسعادة بلطفها وأخالقها وأناقتها وجاهلا. 

ِقّية: َشرمْ
ْرِقّية وجعها َشَراِقي، هي ريٌح  مس، والشَّ ْرق: هو اجلهة اليت ُتْشِرُق منها الشَّ    الشَّ
قوّية تهّب من الشرق حتمل معها الغبار وما تطاير من القّش واألوراق ونوها، وتكاد 
ْعِر لشّدتها، ورمبا تكون تلك الطفلة قد ولدت يف وقٍت كانت تهّب فيه  تهدم بيوت الشَّ

تلك الريح الشرقية.

شروق:
ْمس من املشرق، وما يمله من نوٍر وضياء تعّم الكون، وشروق     الشروق: هو بزوغ الشَّ

هي ذات الوجه اجلميل الوضاء والطلعة الرائقة البهية.
 

شريفة: 
َرف وهو ِعْرض اإلنسان الذي يذود     الشريفة: هي العفيفُة الطاهرة، واُسها من الشَّ
فتزداد رفعة  والشريفة هي اليت حتفظ شرفها وتصونه  بنفسه وروحه،  عنه ويميه 

وشرفاً عند أهلها ومعارفها.
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شريقية:
املَُذكَّر منه »ْشريِقي«، وهو تصغري السم شرقّية،     اسم قديٌم قليل االنتشار، واسُم 
مس بنورها وضيائها، واألهل يريدون لطفلتهم  رق هو اجلهة اليت تشرق منها الشَّ والشَّ
هذه أن تكون صبيحة الوجه مشرقة امليا بهية الطلعة، كالشمس عند شروقها. وقد 

تكون الطفلة َتْشَرق عند ميالدها؛ أي تغّص بريقها فيطلقون عليها هذا االسم.  

َشريهان: 
   اسم غري عربّي األصول، ويرى البعض أنه يعين األمرية املبوبة، وقد انتقل إلينا 

عن طريق الفضائيات، وهو قليل االنتشار لبعده عن املعاني العربية اجلميلة.
 

شفا:
   أي ِشَفاء، وهو أن يتعافى املريض من علّته وتعود إليه عافيته، وشفا أو شفاء هي 

اليت جتلب ألهلها الصحة والعافية وجتعلهم يشعرون بالراحة والسعادة.

َشَفق:
َرٌة تظهُر يف اأُلُفِق حيث تغرب الشمُس، وتستمرُّ من الغروِب إىل قبيل  َفُق: ُحْ    الشَّ
العشاء تقريبًا، وللشفِق منظٌر جيٌل يّبه الناس أللوانه الزاهية وصمته وهدوئه، ومن 

أجل ذلك يطلقون اسه على بناتهم. 
  

شفيقة:
   الشفيقة: هي الرحيمة الرؤوم اليت تعطف وتشفق على اآلخرين، وهي من تتليء 
نفسها باحلنان والرأفة والعطف، فيحبها أهلها ويرون فيها إنسانة حنوناً فيها صفات 

األنوثة واألمومة على حّد سواء.
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شكرية:
   الشكر: هو احلمُد والثناء، وشكرّية كأنها عندما ولدت كانت هبة ومنَّة من السماء، 
فشكر أهلها اخلالق جّل وعال وأسوها شكرية داللة على شكرهم وامتنانهم بفضل اهلل 

عليهم بهذه املولودة اجلميلة اليت رمبا انتظروا قدومها بفارغ الصب.
 

س: َشمْ
   الشمس معروفة، وهي ذلك الكوكب الذي يّوُل الليل إىل نهار والعتمة إىل نور، ومشس 

هي ذات الوجه اجلميل الوضاء، الذي كأنه الشمس يف النقاء والبهاء والوداعة.  
 

ي: َشِّ
َمم وهو اأَلَنَفُة والرِّْفَعة والُعُلّو وشرُف األنفس، ومّشاء هي    مَشِّي: أي مَشَّاء، من الشَّ

اليت بها كبياء وعزُة نفس، وهي العزيزة بني أهلها ذات املكانة العالية املرموقة.

يسة: ِ شمْ
أّن طفلتهم هذه تبدو     تصغرٌي لكلمِة مَشْس، وهو تصغرٌي فيه َحناٌن وحَتَّبب، أي 
مِس الصغرية من حيث بهاء الوجِه وإشراقة امُلَيَّا وما يراه األهُل فيها من جاٍل  كالشَّ

قد ال يرونه يف غريها.
  

اَرة: ُشنَّ
   الشنَّاَرة: هي طائُر احَلَجل، وهو طائر جيٌل يعيش يف الصحراء، وحجمه كحجم 
الدجاجة الصغرية، وله منقار أحر، وساقان أحران، وهو سريع العدو، واسم شنارة 

جاء تشبيهاً بهذا الطائر اجلميل.
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د: َشهمْ
ْهد: هو عسُل النحِل ما دام مل ُيْعصر من مَشْعه، وشهد هي الغالية املبوبة     الشَّ

ْهد والعسل. اليت تكون على قلوب أهلها أحلى من الشَّ

َرَزاد: َشهمْ
   اسم فارسي قديم مكّون من »َشْهر« اليت تعين مدينة أو بلدة، و»َزاد« اليت تعين ابن 
أو ابنة، ومعنى الكلمة كاماًل فتاة املدينة، وقد عرف العرب اسم شهرزاد من قصة ألف 
ليلة وليلة الشهرية اليت كانوا يتَسلَّْون بقصصها يف نواديهم وأسارهم، واسم شهرزاد 

جاء من اسم بطلة تلك القّصة اليت كان يعرفها معظم الناس.

َشِهرية:
   الشهرية: ذائعة الصيت، وهي من الشهرة، وكّل شيء يشتهر يذيع صيته ويسمع 
به الناس، ويصبح اسه يرتّدد يف أماكن كثرية وخمتلفة، ومن الشهرة وذيعان الصيت 

جاء اسم شهرية. 
 

شوق:
وق: هو احلنني لشخٍص ُنِبُّه ونتمّنى رؤيته، واسم شوق جاء من هذا الشعور     الشَّ
هذا  عليها  فأطلقوا  اجلميلة  الطفلة  هذه  لوالدة  شوٍق  يف  كانوا  األهل  وكأن  النبيل، 

االسم.

شوقية: 
ْوق: وهو شّدُة الرَّْغبِة واحلننِي لرؤيِة َشْخٍص ُنّبه ونشتاُق إليه، وَشْوِقّية:     من الشَّ
هي اليت ينجذُب إليها األهُل ويشعرون دائماً بشوٍق وحننٍي إليها، ملا حباها اهلُل به من 

ُلْطٍف ووداعٍة وأخالٍق ساميٍة حيدة.
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شِويكار : 
   اسم غري عربّي األصول، ويرى البعض أنه يعين العاملة، املتفوِّقة يف عملها، وهو 

قليل االنتشار، وقد انتقل إلينا عن طريق الفضائيات.

شيحة:
يح، وهو نباٌت طّيُب الرائحة ينبت يف صحراء  يحة: هي النبتة الواحدة من الشِّ    الشِّ
النقب، وتستعمل أوراقه بعد غليها لعالج املغص وآالم البطن، ويف األمثال الشعبية: 
يح ْبِيْشِفي من الرِّيح« أي ريح البطن، ومن هنا فاسم شيحة جاء من اسم هذه النبتة  »الشِّ

الطيبة اليت استعملها الناس عالجاً ألمراضهم وِعلَِلهم املختلفة.
 

شرياز:
   لفظة فارسية تعين اللنب امُلَصّفى أو اللنب الرائب، وشرياز كذلك اسم مدينة يف جنوب 
إيران، وهذا االسم وصل إلينا عن طريق الفضائيات ولكنه ظل حمدوداً ومل ينتشر بشكٍل 

كبري، وشرياز إذن هي اليت تشبه اللنب نقاًء وبياضاً ونصاعة وجه. 

شريين:
   شريين: لفظة فارسية تعين احللو والعذب، وهذا االسم وكثري من األساء غريه، 
انتقلت إلينا عن طريق أساء املمثالت، ومهما يكن من أمر فشريين هي احلسناء احللوة 

الفاتنة ذات احُلْسِن واجلمال.

شيماء:
امة وهي  ْيَماء: اسم عربيٌّ قديم، وهو يعين من تكثر يف َبَدِنها الشامات، من الشَّ    الشَّ
اخلاُل يف اجَلَسد، والشامة يف اخلّد تكسبه بعض اجلمال، ومن هنا فاالسم مل يأِت 

بسبب الشامات وإمنا ألنه عربيٌّ صميم ويف لفظه نغمة ورّنة. 
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صابرين:
ْب، وهو حتّمل األعباء وعدم التذّمر والتّبم، واالتكال على اهلل سبحانه، وكأّن     من الصَّ
أهل صابرين أطلقوا عليها هذا االسم يف فرتة يصبون فيها على أمٍر من أمور احلياة اليت 

ال ينفع فيها إال الصب، ويف اسم صابرين َجْرٌس جيل ونغٌم هاديء حنون.

صافية:
ْفو، وصافية هي نقية     صافية: من الصفاء وهو النقاء واخللّو من كّل ما يعّكر الصَّ
القلب والسريرة، اليت ال حتمل حقداً وال ضغينًة على أحد، وال يصدر عنها إال كّل 

شيٍء طيب، ويّتسع قلبها للجميع وتعاملهم باللطف واللني.

َصاحلة:
   صاحلة، واسم املذّكر منها »صاحل«، والصاحلة من النساء هي التقية الورعة، اليت 
تصُلُح أعماهلا وتسمو مناقبها، فهي صاحلٌة يف حياتها ويف عالقاتها مع الناس ويف 

تصرفاتها الرزينة الصاحلة ومن هنا جاء هذا االسم.
 

صامية:
النميمة،  النََّظر احلرام، ويصوم لساُنها عن     صائمة: وهي اليت تصوم عيُنها عن 
وتصوم نفُسها عن كّل ما من شأنه أن يسيء إىل سعتها، وحتافظ بذلك على اسها 

الطاهر النظيف وسعتها الطيبة الَعِطرة.

األمساء املبدوءة بالصاد
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صباح:
َباح: هو النور الذي يأتي بعد ُظلمة، واإلشراقة اليت تنري بداية النهار، وصباح     الصَّ
هي اجلميلة الوضاءة اليت تشبه الصبح يف طلعتها، وبياض بشرتها وإشراقة وجهها 

اجلميل.
 

صبحا:
   َصْبَحاء، ذات الوجه األصبح اجلميل، الذي يفيض إشراقاً وجااًل، والطلعة البهية 

اجلميلة، واسم »صبحا« كان كثري االنتشار ثم تراجع كثرياً يف السنوات األخرية.

ِحية: ُصبمْ
ْبح وإشراقه وبهائه، وصبحّية هي وضيئة الوجه، جيلة املّيا، اليت تشبه     من الصُّ

الصبح يف نوره وإشراقته.

صربية:
باحَلّظ  والقناعة  والرّضى  والتذّمر،  التّبم  الشدائد، وعدم  الّصْب، وهو حتّمل     من 
بالصب  حياتها  أموَر  تواجه  اليت  بنصيبها  القانعة  الصابرة  هي  وصبية  والنصيب، 

واهلدوء واألناة.
 

صبيحة:
الوجه املستدير ذي  الوجه، مشرقة اجلبني، وضاءة اجلمال، ذات     هي صبيحة 

البشرة البيضاء اليت تشبه الصبح يف نوره وبهائه.
   

صفاء:
النقاء  قمة  هي  وصفاء  الَكَدر،  من  واخللّو  والوضوح  والطهارة  النقاء  هو  َفاء:  الصَّ    
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وغاية الوضوح، كّل ما فيها يدّل على نقاء السريرة وطيبة القلب وتواضع النفس وسّو 
األخالق.

 

َصِفّية:
   خليلة، طيبة احلديث دمثة األخالق حسنة املعشر، ال جيد جليسها ضجراً وال ملاًل 

منها، وال يسمع منها إال ما يسّره وُيَرّفه عنه.

صيتة:
هرة الواسعة،  معة الطيبة والشُّ يت الذي يعين السُّ    اسم قلَّ انتشاُره، وهو من الصِّ
الناس عن أخالقها   اليت يتحّدث  النبيلة  الطيبة واألخالق  معة  السُّ وصيتة هي ذات 

وعّما تتصف به من صفات سامية حيدة.
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َفة: ُطرمْ
ْرَفة: هي الواحدة من الطَّْرف، وهو نوع من اخلرز أحر اللون مييل لونه إىل     الطُّ
الِعنَّابّي وبه خطوط بيضاء رفيعة، ومنه نوع كروّي الشكل)1)، ونوع آخر يشبه األول 
ولكن به بعض الزوايا وكأنه مثّمن الشكل، وهلذا اخلرز قيمة عند املرأة البدوية وهو 
مثني يف نظرها، وتصنع منه قالئد جيلة هلا، ومن هنا فإن اسم طرفة جاء من اسم 

هذه اخلرزة احلمراء اجلميلة.

طيابة:
النفوس  له  فتنتعش  احلرارة،  شديد  يوٍم  يف  يهبُّ  العليل  النسيم  هو  َياب:  الطِّ    
ِطَيابة جاء من  ناعمة منعشة، واسم  بنفحاٍت  خلفته وبرودته ولتخفيفه حرارة اجلو 
النسيم املذكور، وكأن قدوم تلك الطفلة أنعش نفوس األهل وأثلج صدوَرهم ففرحوا بها 

واستبشروا بقدومها.



)1) - املراأة العربية يف النقب، ص 83.

األمساء املبدوءة بالطاء
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أَنُفسُِكمْ  مِّنْ  لَُكم  خَلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  »وَمِنْ 
مَّوَدَّةً  بَيْنَُكم  وَجَعََل  إِلَيْهَا  تَسُْكنُوا 

ِّ
ل أَْزوَاجًا 

رُونَ«.  يَتَفَكَّ قَوٍْم 
ِّ
ل َليَاتٍ  َذلِكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحْمًَة 

سورة الروم:  الية 21.
* * *

»وَوَصَّيْنَا اْلِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَْتهُ ُأمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهٍْن 
إِلَيَّ  وَلِوَالِدَيْكَ  لِي  اشُْكرْ  أَِن  عَامَيِْن  فِي  وَفِصَالُهُ 

الْمَصِريُ«. سورة لقمان:  الية 14.
* * *
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َعينة: ظمْ
ْعُن هو القافلة ُيْرحَتَُل     تصغرٌي لكلمِة َظْعن، وَظَعَن َيْظَعُن َظْعَنًا: ساَر وارحتل، والظَّ
بها ملكاٍن آخَر طلباً للَمْرَعى واملاِء والكأل ونو ذلك، وقد تكون ظعينة قد ولدتها أمها 
يف يوٍم أظعَن فيه أهُلها للرَِّحيل، فأسوها ظعينة تذكرياً هلم بظعِنهم وترَحاهِلم يف تلك 

الفرتة.



األمساء املبدوءة بالظاء
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عاصية:
   هي الَعِصيَّة القوّية ذات الشخصية البارزة، وهذا ما يعنيه اسها يف هذ العصر، فهي 

َعّصية شديدة ذاَت عزٍم وقّوة. 

عاقلة:
   العاقلة: هي النبيهُة الَفِطَنة، واالسم من العقل، أي ذات العقل واحِلَجى، اليت 

تتصُف باحلكمِة والرويِة واختاذ القراراِت السديدة الصائبة، ومن هنا جاءها االسم.

َعاملِّية:
   اسٌم قليل االنتشار، ُيقصد به أنها كالشيء املشهور واملعروف عامليًا، وأنها تفوق 
أترابها يف احلسن واجلمال، ورمبا تناقل الناُس قصَة جاهلا وروعتها وبهائها وسع 

بها الناس يف أماكن كثرية خمتلفة.

عالية:
ُمّو واالرتفاع، وعالية هي املرتفعة، السامية، العالية بأخالقها،     من الُعُلّو وهو السُّ

والنبيلة بسمعتها الطيبة، وتصرفاتها احلميدة. 

عايدة:
   أي عائدة، من عاَد املريَض يعوده، أي زاره واطمأنَّ عليه، وعايدة هي الشفوقة ذات 

القلب الرحيم، اليت ترحُم الصغري وُتشفق على املريض وحتنو على املسكني.

األمساء املبدوءة بالعني
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 عايشة:

   عائشة: َحّية، على قيد احلياة، واسم عايشة يعين عائشة بإذن اهلل، أي أنها 
ستعيش بعون اهلل تعاىل، وتصبح قّرة عنٍي ألهلها الذين يتمّنون هلا عمراً مديداً وحياًة 

هانئًة سعيدة.
 

َلة: َعبمْ
   اسٌم عربيٌّ قديم، وَعْبَلة: من الَعَبل؛ وهو ضخامة اجلسم وقّوة العضالت، وَعْبَلة 
هي املرأة التامة اخللق ذات اجلسم املكتمل مع شيٍء من الضخامة وجاٍل يف اجلسم 
والشكل. وعبلة هي صاحبة عنرتة العبسّي، وهو فارٌس وشاعٌر جاهلّي من أصحاب 

املَُعلَّّقات، وفيها يقول:
         يا داَر َعْبَلَة باجِلَواِء َتَكَلمَِّي      َوِعِمي َصَباَحاً داَر َعْبَلَة َواْسَلِمي)1)

عبري:
أبو  وقال  وحده،  الزَّْعَفراُن  هو  أو  بالزَّْعَفران،  جُتمُع  الطِّيِب  من  أخالٌط  الَعِبري:     

ُذَؤيب:
            َوِسْرٍب َتَطلَّى بالَعِبري كأنَُّه        ِدَماُء ِظَباٍء بالنُُّحوِر َذبيُح)2)

   وعبري هي الزكية ذات السمعة الطيبة العطرة، اليت تفوح رائحتها بالطيِب كما تفوح 
رائحة العبري والزعفران. 

ِعَتاب:
   ِعَتاب: من العتب وهو اللوم، وإنكار فعٍل كان يتمّنى أاّل يصدر منه، والعتاب يأتي 
من أجل املصافاة، ونسيان السبب الذي أدى إىل سوء الفهم، وقد تكون عتاب ولدت يف 

)1) - شرح املعلقات السبع: ص 197. 
)2) - لسان العرب: مادة »عب«. 
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فرتة كان فيها سوء تفاهم بني الزوجني، فسموا طفلتهم »عتاب« تعبرياً عن هذه الفرتة 
اليت َعِتَب فيها كّل زوجٍٍ على اآلخر، وفيه دعوة للمصافاة ونسيان املاضي والشيء الذي 

كان سبباً يف اختالفهما.

عجايب:
   الشيء العجيب هو الغريب الذي خيتلُف عن غريه، وعجايب: هي اليت ختتلف 

عن أترابها جبماهلا ورقّتها ولطفها وصفاتها الطيبة وأفعاهلا احلميدة. 

َعَدن:
   هو مكاٌن يف اجلنة فيه جّناٌت أعّدها اهلل للمتقني، وجنات عدن: جناُت إقامٍة ملكان 
اخللد، ويف التنزيل العزيز: »َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها جَتِْري ِمن حَتِْتَها اأَلْنَهاُر هَلُْم ِفيَها 
امْلُتَِّقنَي«)1)، واسم عدن جاء من هذه اجلنات اخلضراء  اهلّلُ  َكَذِلَك جَيِْزي  َيَشآُؤوَن  َما 

املذكورة.

ُعُروبة:
   من األساء احلديثة اليت ُيقصُد بها االنتماء إىل العروبة، والتمّسك بالثوابت اليت 
تربط اإلنساَن جبذوره، وبانتمائه لعروبته ولدينه اإلسالمي ولبالده العربية العريقة، 
يف هذا الزمن الذي حُتاُك فيه الدسائس واملؤامرات ضد العرب واملسلمني، واسُم عروبة 
جاء تعبرياً عن تّسك الناس بهذه القيم والثوابت اليت ال يتزحزون عنها مهما كانت 

الظروف.
        

َعِريَفة:
   الَعِريف: هو من ُيِديُر َحْفاًل وُينّظم حلقاته، وعريفة هي العارفة بأمور احلياة، املدبِّرة 

)1) - سورة النحل: اآلية 31.
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هلا واملديرة لشؤون بيتها وأسرتها، وهي اليت تكون على معرفٍة واّطالٍع بكل ما يدور 
حوهلا من أمور، فُتأْقِلُم نفسها حسب الظروف املتاحة وتعيش حياتها بسعادٍة وهناء. 

َعِرين:
َجِر، وعرين هي  اَعُة الشَّ    الَعِريُن: مأوى األسد الذي َيأْلَُفُه، وأصُل الَعِريِن األَجَُة وَجَ
اليت ُتَشبَُّه مبأوى اأَلَسد الذي ال يستطيع أن يدنو منه أحٌد هليبِة األَسِد وُقوَِّته وَمَنَعِته. 

ومن هنا جاء االسم.

ِعّزة:
   الِعّزة: هي رفعة النفس والكبياء، وعّزة هي ذات األنفة والكبياء، اليت يف أخالقها 

مشٌم ورفعة، ويف تصرفاتها نبٌل وإباٌء وشهامة.

عزيزة:
   من الِعزَّة، وهي القّوة والَغلََبة، وعزيزة هي الغالية، اليت ُيِعزُّها أهُلها وُيكرمونها، 
وهلا مكانٌة ساميٌة عندهم، وهلا تقديُرها واحرتاُمها اللذان يليقان بها، وتلقى لديهم 

كّل املبة والتقدير.

ِعّزّية:
   هي ذات العزة والكبياء، والنفس األبية الكرمية، اليت يف أخالقها ُنْبٌل وكرامة، 

ويف تصرفاتها حزٌم وجدّية.  

َكِرّية: َعسمْ
   العسكري: هو اجلندّي النظامّي ببزَِّتِه ولباسه الرسّي، وكانت له هيبة يف قلوب 
الناس يف العهدين الرتكّي واالنتداب البيطاني، وكان ينفذ أوامر احلكومة يف جباية 
الوقورة اليت تفرض هيبتها على من  املرأة اجلادة  الضرائب ونوها، وعسكرية هي 
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حوهلا ومن يعرفها من الناس.  

َملَّي: ِعسمْ
واسم  العثمانية،  الدولة  متداولة يف عهد  كانت  نقٍد ذهبية  قطعة  الُعْصَمّلي: هي     
الذهب،  لون  يف  تكون صفراء جيلة  أن حاملته  يعين  وهو  االنتشار،  قليل  عسملي 

وغالية ومثينة مثله.
 

ِعَطاف:
َفَقة والرأفُة واملَْرَحَة، وِعَطاف هي اليت يفيض قلبها     من الَعْطِف وهو احُلُنّو والشَّ
تعرف  ال  اليت  والرّقة  واهلدوء  باللني  أخالُقها  وتتاز  وتساحمًا،  ورقة  وحمّبة  عطفاً 

احلدود. 

َعِطّيات:
واملدن،  القرى  من  الوافدة  األساء  من  وهو  والَعَطاء،  اهِلبة  وهي  َعِطّية،     جع 
وعطّيات هي السخّية الكرمية اليت جتود مبا لديها وال تضّن به على أحد، فتكسب 

حمبة الناس وتقديرهم هلا.   

َعَفاف:
من  املصونة  الذيل،  طاهرة  هي  وعفاف  والفضيلة،  َرف  والشَّ الطُّهر  هو  الَعَفاف:     
ُكّل عيب، اليت حتافظ على سعتها وسعة أهلها وال يبدر منها إال كّل تصّرٍف ساٍم 

نبيل.

عفيفة: 
   الَعَفيَفُة: هي الشريفة، الفاضلة، املصونة، والنزيهة من كّل عيب، اليت حتافُظ على 

عّفتها ووقارها وسعتها الطيبة وتكون قدوًة حسنة لبنات جيلها.
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ُعال:
بآدابها،  العالية  بأخالقها،  السامية  هي  وُعال  والرِّْفعة،  ُمّو  السُّ وهو  العالء،  من     

الفاضلة بُطهرها وعفافها، اليت تكون عند أهلها وأسرتها ذات منزلة رفيعة عالية. 

َيا: َعلمْ
   َعلَْياء، اسم كثري االنتشار، وهو من العلياء وهي العلّو يف الشرف، والرفعة يف األصل، 
وعلياء هي ذات األصل الطيب العريق، والشرف الرفيع املصون، واألخالق السامية 

النبيلة.  

َرة: َعممْ
   اسٌم عربيٌّ قديم، واسم املذّكر منه َعْمرو، ويف مادة »عمر« من لسان العرب: »الَعْمُر 
َلَعْمُرَك، ويف  َوُعُمُرُه، فإذا أقسموا قالوا:  َعْمُرُه  والُعُمُر والُعْمُر: احلياة، ُيقال قد طال 
تفاؤاًل  َعْمَراً   الرجُل  َِّي  َيْعَمُهوَن)1)، وسُُ َسْكَرِتِهْم  لَِفي  ِإنَُّهْم  »َلَعْمُرَك  العزيز:  التنزيل 
أهلها  بني  عزيزًة  وتبقى  لتعيش  َعْمَرة  فُسمَّيت  األنثى  على  ينطبق  وهذا  يبقى«،  أن 

وأسرتها. 

عنان:
َماء«؛ أي سا  َحاب، والواحدة منه َعَناَنة، نقول: »بلَغ َعَناَن السَّ    الَعَناُن: هو السَّ
األخالق  َكَرم  ويف  والَعَطاء،  َماَحِة  السَّ يف  َحاب  السَّ تشبه  اليت  هي  و»عنان«  وارتفع، 

وُنْبِلها.

ِعَناَيات:
   جع عناية، وهي االهتماُم بالشيء واملافظة عليه، وعنايات هي اليت تهتّم باألمور 

)1) - سورة احلجر، اآلية 72.
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وتتعامل معها بكّل ِجدِّيٍة واهتمام.

عندليب:
األحلان  كثرُي  احلركة،  سريُع  صغرٌي،  طائٌر  والعندليب  احلديثة،  األساء  من     
شجيُّها، يعيش يف البساتني، واسم عندليب جاء تشبيهاً بهذا الطائر اجلميل وبصوته 

العذب الشجّي.

د: َعهمْ
   الَعْهُد: هو امليثاق والضمان الذي يتفق عليه الطرفان يف قضيٍة معينة، ويف التنزيل 
العزيز: »َوأَْوُفواْ ِبَعْهِد اهلّلِ ِإَذا َعاَهدتُّْ«)1)، وَعْهد هي الوفّية الَبَّة  األمينة، اليت حتفظ 

العهود وتصون األمانات وتتحّلى بالصفات الطيبة احلميدة. 

عهود:
   ُعُهود: جُع َعْهٍد، ومبا أنَّ َعْهد وعهود ال فرق بينهما إال يف صيغة اجلمع، فما 

ينطبق على األول ينطبق على الثاني من حيث املعنى املقصود. 

َعَواِطف:
   العواطف: هي املشاعر واألحاسيس، من العاطفة وهي رّقة الشعور واحُلُنّو نو شيٍء 
معنّي نشتاقه وَنِنُّ إليه، كعاطفِة األمومة ونوها، وعواطف هي الرقيقة، احلنون، 

ذات اإلحساس املرهف الرقيق واملشاعر احلانية اجلّياشة. 

ِعيدة:
   اسم املذّكر منها »عيد«، ومبا أنَّ العيَد له بهجته عند قدومه، وله فرحته يف قلوب 
الناس ويف قلوب األطفال، فجاء اسم »عيدة« لُيَعبَِّ عن بهجة األهِل بهذه الطفلة اليت 

)1) - سورة النحل: من اآلية 90.
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فرحوا بقدومها كما يفرحون بقدوم العيد، ورمبا يكون ميالدها يف يوم عيد فيطلقون 
عليها هذا االسم تذكرياً بالعيد وفرحته وبهجته.
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َغادة:   
   الغاَدُة: هي املرأُة احلسناُء الناعمة الطرّية اللينة، وجعها ِغيد، وهي اليت تتجّلى 
فيها صفات األنوثة من جاٍل ورّقٍة ونعومة فتجعلها أكثر جااًل وبهاء، ومن هنا جاء 

هذا االسم.

غالية:
   الغالي: هو الشيء الثمني وعزيز املنال، واالبن الغالي هو العزيز على قلوب أهله 
وقيمتها   رفيعة  عالية  ومنزلتها  عندهم  غالية  املولودة  هذه  أن  يؤكدون  وهم  وعائلته، 

مثينة وغالية.

َغِدير:
   من األساء احلديثة، والغدير هو مستنقٌع من املاء يف مكاٍن منخفض من واٍد عريٍض 
ذي أرضية صخرية، يظّل فيه املاء لفرتٍة طويلة، وتكون مياُهُه صافيًة ونظيفة وصاحلة 

للشرب، وغدير هي النقية الصافية اجلمال كأنها ماء الغدير يف نقائه وصفائه. 

َغَرام:
ُيغرم بالشيء فإنه ُيّبه أكثر من غريه،   الِعْشِق واملّبة، ومن  الغرام: هو شّدة     
ويرتاح له ويأنس به وال ميّل منه، وغرام هي اليت ُيغرم بها أهلها ويرون فيها قّمة 

اجلمال والباءة فيحبونها وال ميلّون منها.

األمساء املبدوءة بالغني



- 109 -

َغَزال:
   الغزال: هو ذلك احليوان اجلميل، ذو العينني الواسعتني الكحالوين والعنق األملس 
الطويل واحلركة الرشيقة اخلفيفة، وكثري من صفاته ُيشّبهون بها املرأة، وعندما ُيسّمون 

ابنتهم »َغَزال« فهم يرجون هلا أن تكون جيلة ورشيقة كالغزال.

غزالة: 
   الغزالة: هي الواحدة من الغزالن، وتاء التأنيث يف غزالة للتوكيد على أن هذه املولودة 
أنثى، أما اسم غزال فهو أقرب إىل التشبيه منه إىل اسم ذلك احليوان اجلميل. ويقصد 
باسم غزالة كما هو احلال مع غزال أن تكون املولودة رشيقة ممشوقة القوام، طويلة 

العنق وخفيفة احلركة، واليت تكون بصفات الغزال املذكورة.

غزالن:
   يلفظونه »ُغْزالن«، وهو  جع غزال، يقولون: »إّن فالناً لديه غزال«، أي ابنة رشيقة 

ممشوقة القوام، فإذا كانت غزالن، فلديها من الصفات أكثر من الغزال الواحد.
 

غصون:
   الغصون: جع غصن، وهي عيدان الشجر الطرّية اخلضراء، ويف هذا االسم يتمّنى 

األهل أن تكون ابنتهم يف حياتها خضراء يانعة كالغصون املتفتحة اخلضراء.

رة: ِغفمْ
   أي َخِفَرة، وذات عيوٍن ناعسٍة فاتنة، وأهل البادية يقولون عن اخَلَفر َغَفر، وإذا رأوا 
خروفاً صغرياً ينام نوماً خفيفاً وتظّل عيناه شبه مفتوحتني يقولون: »هذا احَلَمل ُمَغفِّر«، 

ومن هنا جاء االسم من اخلفر؛ وهو شّدة احلياء مع جاٍل يف العينني.
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غنيمة:
   الغنيمة: هي املكسب، يقولون: »غنيمة باردة« أي مكسب حالل، وكأنَّ األهل عند 
والدة طفلتهم حصلوا على غنيمة مثينة ففرحوا بها واستقبلوها بكّل حفاوٍة وتكريم ورأوا 

فيها فأَل خرٍي وسعادة هلم.

ِغَنى:
   الِغَنى: ِضّد الفقر، وهو كثرُة املاِل ووفرُته، وِغَنى هي اليت يستغين بها أهُلها عن 
غريها، وهي ِغَنى يف الرتبيِة واألخالق واحِلْشمِة واآلداب، وهي مثاٌل وقدوٌة حسنٌة يف 

اميِة النبيلة.  الرتبية على الفضيلِة واألخالق السَّ

غياهب:
  الَغْيَهُب: ِشدَُّة َسواِد الليل وغياهب جعه، ورمبا يقصدون بهذا االسم ُسرًة يف َبَشرة 
أن  دون  بناتهم  االسم على  هذا  يطلقون  األهل  من  كثرٌي  كان  وإن  املولودة اجلديدة، 

يفهموا معناه، وهم يظنون أن الغياهَب هي الكواكب والنجوم. 

غيثة:
   الغيث: هو املطر أو السحاب املثقل باملطر، وغيثة هي الواحدة من الغيث، ويتمنى 
األهل أن يكون ميالد هذه الطفلة فاحتة خري وبركة، ورمبا يكون ميالدها عند هطول 
الغيث واملطر، وكذلك فهم يتمنون أن يكون ميالدها غوثاً هلم وإعانة وإنقاذاً من وضٍع 

سيٍء إىل أفضل، وذلك تفاؤالً بهذه الوافدة اجلديدة.

 غيظة:

   من الغيظ، وهو شدة الغضب، وغالباً ما تكون والدة هذه الطفلة يف فرتة يكون فيها 
سوء تفاهم أو جفوة بني الزوجني، أو إذا كانت املرأة »حردانة« عند أهلها وأجنبتها 
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وهي مل تزل عندهم، فتطلق عليها هذا االسم.



َعْن أَِبــي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اهلُل عنه قال: 
قال رســوُل اهلِل َصلَّى اهللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َأْكَمُل 
امْلُْؤِمِننَي ِإمَياَناً َأْحَسُنُهْم ُخُلقاً َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم 

ِلِنَساِئِهْم«، رواه الرتمذي.
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فاتن:
   فاتن: من الفتنة وهي اإلغراء، والفاتنة من النساء هي اليت تكون جيلًة جداً ويف 
جاهلا ما ُيبهر العني ويسحُر القلب، وفاتن هي اجلميلة اجلّذابة اليت تسحر القلَب 

وتسيب الفؤاد حبسنها وجاهلا وبهاء طلعتها وصورتها.

فادية:
   من الِفَداء وهو التضحية من أجل الغري، واستنقاذ وختليص أسرٍي أو سجني، وفادية 
هي املعطاء اليت ُتْؤِثر الغري ولو كانت بها خصاصة، وال تّدخر وسعاً يف مساعدة الغري 

وتقديم يد العون هلم ما استطاعت إىل ذلك سبياًل.
  

فاطمة:
   من الفعل فَطم يفطم فطمًا، وفاطمة هي اليت ُتْفِطم ابنها وتفصله عن الرضاع، وحّدث 
أحُد األعراب قائاًل: »أسيتها فاطمة ففطمت العقب كله«؛ أي مل يولد له أوالٌد بعدها، 
وقد ُيعبون بهذا االسم عن اكتفائهم وعدم رغبتهم يف املزيد من األوالد، وكذلك احلال 
بالنسبة لألساء ختام، وكفاية وقزاية. وغالباً ما يكون اسم فاطمة تيمناً باسم فاطمة 

الزهراء ابنة النيب صلى اهلل عليه وسلم.

فايزة:
أهلها أن تكون  يتمنى  والَغلََبة، وفايزة هي اليت  والنصر  النجاح  الفوز، وهو     من 

ناجحة يف حياتها تفوز بكّل ما تتمّناه وتنجح يف حياتها وتعيش هانئة سعيدة.

األمساء املبدوءة بالفاء
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فتحية:
   من الَفْتح: وهو النصر والفوز، واسم املذّكر منها »فتحي«، وقد تكون فتحية فاحتة 
خرٍي ألهلها، أو تكون فاحتة املواليد وتكون املولودة الِبْكر هلم، فريون فيها فتحاً وخرياً 

عميماً ويستبشرون خرياً بقدومها.

ِرّية: َفخمْ
   من الَفْخر: وهو املَُباهاُة باملاسِن واجلمال وكثرة املال، والفخُر هو االعتزاز بالنفس 
والكبياء. وَفْخِرّية هي اليت تفخُر وتتباهى حُبْسِنها وجاهِلا وما هي عليه من ُخُلٍق 

َطيٍِّب وِخَصاٍل حيدة.

ِفَداء:
   الِفداء: هو التضحية من أجل الغري، وبذل كلِّ غاٍل ورخيص من أجل استنقاِذهم 
َنِتهم، وفداء هي اليت ال تضّن مبا لديها، وُتَقدِّم كلَّ ما تستطيع بنفٍس  وفكِّ َأْسِرهم أو حِمْ

طيبة وعن رضًى وقناعة بأّن ما تقوم به هو من أجل سعادة اآلخرين.

وى: َفدمْ
ّو النْفِس ومكارِم األخالق،     الَفْدَوى: هي املرَُّة من الفداء، ويف هذا االسم داللٌة على ُسُ

وإعانة املتاجني، وفّك ُعْسر املُْعِسرين، وفيه نبٌل وتضحيٌة وَكَرٌم وعطاء.

ُفَرات:
   اسم ُفَرات ُيطلُق على اإلناث يف منطقتنا، ولكن يف أماكن أخرى ُيطلق على الذكور 
أيضًا، والفرات هو املاء العذب الزالل، ويف التنزيل العزيز: »َوَأْسَقْيَناُكم مَّاء ُفَراتاً«)1)، 
ونهر الفرات هو الذي يصّب يف العراق وبه مصدر حياة النخل واملزروعات، واسم فرات 

)1) - سورة املرسالت: من اآلية 27.
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جاء تيمناً بهذا النهر الكبري.
  

َفَرح:
   َفَرح: من الَفْرَحة وهي الغبطة والسرور، واإلنسان الَفِرح هو الذي تكون نفسه هادئًة 

مطمئنًة، يتقّبل األمور بهدوء ورحابة صدر، وهذا ما يرجوه األهل لطفلتهم هذه.

فرحانة:
   فرحانة: أي مسرورة، من الَفَرح وهو الغبطة والسرور، وفرحانة هي اليت تكون 
مبتهجًة وسعيدًة يف حياتها، ال ُيَكدِّر صفوها شيء، تتصّرف بطيبة وساحة ورحابة 

صدر، وحتافظ على هدوئها، وتظل سعيدًة منشرحة الصدر. 
  

َحة: َفرمْ
   الَفْرَحُة: مصدر الَفَرح، وهي البهجة والسرور، وشعور النفس بالغبطة واالرتياح، 
وَفْرَحة هي اليت يتمّنى هلا أهلها أن تعيش َفِرَحًة سعيدة هانئة ال يكّدر صفوها ُحْزٌن 

وال َكَدر. 

فردوس:
   الِفْرَدوس: حديَقٌة يف اجلّنة، ويف التنزيل العزيز: »الَِّذيَن َيِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها 
َجنَّاُت  هَلُْم  َكاَنْت  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  »ِإنَّ  آيٍة أخرى:  َخاِلُدوَن«)1)، ويف 
الِْفْرَدْوِس ُنُزاًل«)2)، واسم فردوس جاء تيمناً بهذه اجلّنة اخلضراء اليانعة اليت وعَد اهلُل 

بها املؤمنني من عباده«.

)1) - سورة املؤمنون: اآلية 11.
)2) - سورة الكهف: اآلية 107.
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ُهودة: َفرمْ
   الُفْرُهود: هو  ولُد األسد، وفرهودة هي األنثى منه، وكثرياً ما ُيطلقون اسم فرهود 
على الكالب الشرسة تشبيهاً هلا باألسود، واسم فرهودة جاء تشبيهاً حلاملته بالضراوة 

واجلسارة والشجاعة.

َيال: ِفرمْ
   اسٌم غري عربّي األصول، ليس له معنًى واضحاً يف العربية، وزعم بعض املفسرين هلذه 
األساء بأنه فارسّي األصل، ولكن عند العودة ملعاجم اللغة الفارسية وجدت تناقضاً بني 
ما قالوه وبني ما يف املعاجم، ومل أعتمد قوهلم، واسم فريال له َجْرٌس موسيقّي جيل، 

وال تنفر منه األذن العربية وألجل ذلك أطلقوه على بناتهم.

فرجية:
   ُفَرجْيَة: تصغري لكلمة ُفْرَجة، وهي بارقة األمل اليت جيد فيها املكروب متنفسًا، 
وفرجية جاءت َفَرَجاً ألهلها، أو ولدت عندما خرجوا من ضائقة فأطلقوا عليها هذا 

االسم تذكرياً بهذه املناسبة.

فريدة:
   فريدة: هي املتميزة عن غريها، الفريدة يف نوعها، واليت ال نظرَي هلا من حيث 
األخالق ولطافة املعشر وُحْسن التصّرف والتعامل مع اآلخرين، فتبدو بهذه الصفات 

الطيبة وكأنها تتميز عن غريها وتفوق قريناتها بهذه الصفات اليت تتحّلى بها.

فضة:
   يلفظونه هكذا »ُفظَّة«، والبدو يلفظون الضاد ظاًء كأهل العراق، واالسم مأخوذ من 
معدن الفضة الثمني، وكان الكثري من ُحلّي النساء مصنوعاً من الفضة، ألنَّ الذهب كان 
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أكثر ندرًة وأغلى مثنًا، وعندما ُيطلق اسم »فضة« على الطفلة فهم يقصدون أنها بيضاء 
كالفضة، وغالية ومثينة مثلها. 

فضية: 
يف  الفضة  كلون  بيضاء جيلة  املولودة  هذه  أن  أي  فضّية،  أي  »ِفِظّية«  يلفظونه     
البياض والبيق واللمعان، إضافة إىل القيمة الثمينة للفّضة واليت كانت ُتَزّين بها النساء 

صدورهّن وسواعدهّن بالقالئد واألساور اجلميلة. 

فكتوريا:
   اسٌم غري عربّي األصول يعين النصر، ويقابله االسم العربي »َنْصَرة«، وهو اسم قليل 

االنتشار نظراً لُعجمته وبعده عن اللفظ العربي السليم. 

حة: َفلمْ
   من الَفاَلح: وهو الرُّْشُد والنجاح يف األعمال، وفلحة هي الناجحة الفاحلة اليت يرجو 

هلا أهلها أن ُتفلح يف حياتها وأن تنجح يف أعماهلا وتعيش هانئة سعيدة. 

فلسطني:
   على اسم دولة فلسطني، وهو اسم يؤكد من خالله األهل على حّبهم هلذا الوطن 
الغالي، وتّسكهم به وعدم تفريطهم بشٍب من أرضه، وتعبرياً عن شعورهم هذا يطلقون 

اسم فلسطني على ابنتهم ليظّل اسم فلسطني يف الذاكرة ويتكّرر عندهم يف كّل يوم.

ُفلَّة:
   الُفلَُّة: وجعها ُفلٌّ هي نبتٌة هلا زهٌر ُيشبه الياسني، زكّي الرائحة نقّي البياض، 

واسم فّلة جاء تشبيهاً بهذه الوردة اجلميلة ذات الرائحة الطيبة الفّواحة. 
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َيار: ِفنمْ
الَفَنار، وهو مصباٌح قوّي الضوء ُينصب على ساريٍة عالية، وفنيار هي ذات     من 
الوجه النَِّضر الوضاء الذي يفيض ُحسناً وجااًل وبهاًء، كما ُيِشّع نوُر املصباح وُيِضيُء 

ما حوله.

فوز:
   الفوز: هو الَكْسب والنجاح والنصر، وفاز بالشيء: كسبه وحصل عليه، وفوز هي 

مكسٌب ومغنٌم ألهلها، يرون يف قدومها مبعث خرٍي وفضٍل كثري.
   

فوزية:
   هي الفائزة والناجحة يف حياتها، اليت تتهيُأ هلا األمور وتأتيها بكّل سهولة وُيْسر، 

وحتصل على مبتغاها دون مشقٍَّة أو عناء.
  

فريوز:
   الفريوز: حجٌر كريٌم أزرٌق مييل إىل اخلضرة، واسم فريوز جاء تشبيهاً بهذا احلجر 

الثمني، فهي مثينة غالية وقيمتها عالية سامية.
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َبة:  ُقَتيمْ
   اسٌم عربيٌّ قديم، قلياًل ما ُيستعمُل يف عصرنا، أصله من الِقْتب أو الَقَتب: وهو إكاُف 
البعري، أو إكاٌف صغرٌي حبجم سنام البعري، وُقتيبة هي األنثى الصغرية اللطيفة اليت 

يف شكلها خّفة ورشاقٌة ونشاط، وليس فيها ِثَقٌل أو ضخامة زائدة.

قزاية:
   تعين كفاية، والفعل َقّزى، ُيَقّزي يعين كفى يكفي، وكأنهم يريدون بهذا االسم الذي 

يطلقونه على مولودتهم اجلديدة أن يقولوا كفانا إناثاً ونريد ذكوراً وصبياناً. 

قنوع:   
   القنوع: هي القانعة، اليت تقنع حبظها وترضى بنصيبها وال تشكو أو تتذّمر، بل 

ترضى مبا قسم اهلُل هلا وتتأقلم مع ظروفها وتعيش حياتها بكلِّ هدوٍء وبساطة.   



األمساء املبدوءة بالقاف
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كاملة:
   هي كاملُة اخلصال، اليت تتميز بصفاٍت قد ال تتوفر يف كثرٍي من بنات جنسها، وال 
يظهر منها إال ما يُسّر، وال ُيسمع منها إال ما ُيثلج الصدر، وفيها من صفات الكمال 

الشيء الكثري.

كاميليا:
   نسبة إىل زهرِة الكاميليا، وهي ُشجرية تعيش يف الظّل وأزهارها وردّية أو حراء أو 
بيضاء، وأساء الزهور اليت ُتَسّمى بها اإلناث كثرية، وكاميليا هي اليت يشبِّهها أهُلها 

بتلك الزهرة الفّواحة اجلميلة.

كايدة:
الَكْيد وهو إغاظة اخلصِم وقهره، وكايدة     كائدة، واملذّكر منها »كايد«، وهي من 
هي اليت تكيد خصومها وتقهرهم بسلوكها احَلَسن وأخالقها النبيلة وصفاتها اهلادئة 

الوقورة. 

َكَراَمة:
   َكَراَمة اإلنسان: هي عّزة نفسه وإباؤه وكبياؤه، ومن ال كرامة له فال قيمة له بني 
الناس، وكرامة هي العزيزة األبّية، اليت تصون نفسها وتنأى عن كّل ما من شأنه أن 

ميّس بكرامتها، فتعيش عزيزًة أبّية ويرتمها كّل من يعرفها.

األمساء املبدوءة بالكاف
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َكَرَوان:
الطويلتني واللون الرتابّي والعينني  الطائر اجلميل ذو الساقني  الَكَرَوان؛ هو ذلك     
الصوت،   جيل  الَعْدِو  سريُع  وهو  الصحراء،  يف  يعيش  الذي  الواسعتني  الصفراوين 
الطيور اجلميلة  بناتهم ككثرٍي من أساء  يطلقون اسه على  وبسبب جاله ورشاقته 

األخرى. واسم كروان جاء تشبيهاً باسم هذا الطائر اجلميل.

كرمية:
ّح     كرمية، واملذّكر منها »كريم«، وهي من الَكَرم وهو السخاء يف العطاء، وهو ضد الشُّ
والُبخل، وكرمية هي السخية اليت ُتعطي بال مقابل، وال تضّن مبا لديها، ومتعُتها يف 
اجُلود والعطاء، والكرم من صفات اهلل سبحانه وتعاىل، والكريم من أسائه احلسنى.   

كفاح:
من قبل، وقد ُيسّمى به الذكُر واألنثى على السواء،     اسٌم حديث مل يكن دارجاً 
وُيقصد به الكفاح والنضال من أجل احلرية، خاصة إذا ولد املولوُد يف وقٍت فيه حروب 

أو نضال من أجل التحّرر واالستقالل.

كفاية:
   مبعنى َيْكِفي، وهو اسٌم دارٌج ُيقصد به يف بعض األحيان أنه يكفي إجناباً لإلناث، 
وخاصة ملن ولدت هلم عدة إناٍث بشكٍل متتاٍل وكانوا ينتظرون والدة طفٍل ذكر، إضافة 
إليه  ُيشري  الذي  املعنى  إىل  االلتفات  دون  بناتهم أساًء  على  ُيطلقون  البعض  أن  إىل 

االسم. 
 

كليبة:
   أنظر االسم »إكليبة«، يف حرف األلف.
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ِكَنانة:
ُيَغّطى  السهام، وهي يف األصل ما  الِكَنانة: جعبٌة صغريٌة من اجللد حُتفظ فيها     
به الشيء، والِكَنان، هو الغطاء، وكّل شيٍء يقي شيئاً ويسرته، ويف التنزيل العزيز: 
العّفة  ذات  املصونة،  العفيفة  وكنانة هي  َيْفَقُهوُه«)1)،  َأن  َأِكنًَّة  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  »َوَجَعلَْنا 
ْرِف  َقاِصَراُت الطَّ والشرف، اليت ينطبق عليها ما جاء يف اآليات الكرمية: »َوِعْنَدُهْم 

ِعنٌي، َكأَنَُّهنَّ َبْيٌض مَّْكُنوٌن«)2). 

كوصر:
   أي كوثر، ولكنهم يلفظون االسم باللهجة املصرية اليت تلفظ الثاء سيناً أو صاداً. 
وأصل االسم من الكوثر وهو اسم نهٍر يف اجلنة، ورد اسه يف القرآن يف سورة الكوثر 

بقوله تعاىل: »ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر، َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَْر، ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ«.
  

كواكب:
   الكواكب: هي النجوم الزاهرة املتأللئة يف السماء، وقد جاء االسم بصيغة اجلمع 
اء، اليت يرى فيها  للمبالغة يف التشبيه، وكواكب هي اجلميلة ذات الوجه املشرق الوضَّ

أهُلها نوراً ميأل عليهم حياتهم ويغمرهم بالسعادة واهلناء.

كوكب:
ُدرِّيٌّ  َكْوَكٌب  »َكأَنََّها  العزيز:  التنزيل  ويف  الوهَّاج،  املتألليء  النجم  هو  الكوكب:     
ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَكة«)3)، وكوكب هي اجلميلة، بهية الطلعة، ذات الوجه املشرق 

الوضاء.  
)1) - سورة األنعام: من اآلية 25.

)2) - سورة الصافات: اآليات 48 - 49.
)3) - سورة النور: من اآلية 35.
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َكَيان:
   الَكَيان: هو الوجود، وكياُن اإلنساِن هو وجوُده احلقيقّي، ومن ال كياَن له ال وجود 
له وال أهمّية، وَكَيان هي اليت يرى َأهُلها أنها تأل عليهم حياتهم جبماهلا ولطفها، 

وجتعل لوجودهم معنى وطعماً أفضل من ذي قبل.
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َنى: ُلبمْ
   اللُّْبَنى كما جاء يف لسان العرب)1): شجرٌة هلا َلنَبٌ كالَعَسل، يقال له َعَسُل ُلْبَنى؛  
ْمغ ذو رائحٍة زكّية، واسُم لبنى عربّي قديٌم ومنه ُلْبنى  ر به، وهو ضرٌب من الصَّ ُيَتَبخَّ
صاحبة قيس بن ُذَرْيح اليت اشتهر بعشقه هلا، ومن هنا فاسم لبنى من تلك الشجرة 

ذات الرائحة الطيبة الزكية.

لبيبة:
   اللبيبة: هي العاقلة الفطنة ذات العقل الراجح واحِلَجى، وكّل ذي لّب فهو عاقٌل 
ذكّي َفِطن، واسم لبيبة من اللّب وهو القلب الذي يف جوف اإلنسان، فهي مبنزلة القلب 

والفؤاد عند أهلها وُأسرتها. 

: نيمْ جُلَ
الثرّيا  ُمَكبَّ له مثل  وال  املذابة، وقد جاء ُمصغَّراً  الفضة  أو  الفّضة،  اللجني: هو     
ونوها)2)، واليت تكون بلون اللجني تكون بيضاء البشرة بهية الطلعة وجيلة املنظر، 

وهذا ما يتمناه األهُل البنتهم عندما ُيطلقون عليها هذا االسم.

ِفّية: ُلطمْ
   من اللُّْطف: وهو الرفق واللني، وُلْطفّية أي ذات اللطف واللني والتصّرف اهلادئ 

الوقور، واليت ال يبدو منها إال الرفق واحلنان وطيب املعشر واهلدوء.

)1) - لسان العرب: مادة »لنب«.
)2) - لسان العرب: مادة »جلن«. 

األمساء املبدوءة بالالم
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لطيفة:
   اللطيفة: هي الرقيقة الوادعة، لطيفة اللفظ واملنطق، يف تصرفاتها لطف ولني ورّقة 
وحنان، والشيء اللطيف هو الصغري الدقيق عكس الضخم الكثيف، ومن هذه الصفات 

اجلميلة جاءها االسم.

َيا: َلـممْ
   لَـْمَياء: من اللََّمى وهو سرة الشفتني تزيد الثغر فتنة وجااًل، وهي من اجلمال الذي 
يستحسنه العرُب يف املرأة، وملياء هي جيلة الثغر أو اليت يرجو هلا أهلها أن تكون 

على قدٍر من احُلسن والبهاء واجلمال.

ملِيس:
   ملِيس: على وزن َفِعيل من الَلْمس ومثله نهيد، وهو يعين نعومة امللمس، واللني 
والطراوة، وكلها من األشياء املببة يف املرأة، ومن هنا فإّن مليس هي الناعمة الطرّية 

اليت تتجّلى فيها صفات األنوثة املذكورة.

ُلوِلي:
   اللولي: هو اللؤلؤ، ولكنهم يلفظونه هكذا استثقااًل للهمزة، واللؤلؤ هو الدرُّ املستخرج 
اٍر وَصَدٍف يف أعماق البحار، واسم لولي يعين أن هذه املولودة هي درٌة مثينة عند  من حَمَ

أهلها، وهم يتمنون هلا أن تكون يف بياض اللؤلؤ وبريقه ونعومته.
  

ليالي:
مِس إىل فجِر اليوم التالي،     الليالي: جُع لَْيَلة، وهي ما يعقب النهار من مغرِب الشَّ
َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  »ُهَو  العزيز:  التنزيل  والطمأنينة، ويف  والراحة  السكوُن  ويكون فيها 
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ِفيِه«)1)، ويف آية أخرى: »َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً«)2)، وليالي هي اهلادئة  اللَّْيَل ِلَتْسُكُنواْ 
اللطيفة اليت ترتاُح هلا النَّْفُس وال تسأم منها، وجتد متعًة يف جمالستها ويف احلديث 

معها.

ِلَيان:
البِة واخُلشونة، وِلَيان لغٌة يف اللِّني، نقول:     اللني: هو الطراوة والنعومة، ضد الصَّ
الَن َيِلنُي ِليَناً وِلَياَناً وُلُيوَنة، والليونة أكثر استعمااًل من الليان، واإلنسان اللني هو الذي 
يأخذ األمور باملالطفة وال تكون فيه ِغلظة وفظاظة، وِلَيان هي اللطيفة اهلادئة الدمثة 

اليت تتعامل مع الناس باللطف والليونة.

ليلى:
   اسٌم عربيٌّ قديم، ومنه ليلى العامرية صاحبة قيس بن امللوَّح، واليت أصبح اُسها 
ّبها الرجُل ويعَشُقها، ويقولون: »كلٌّ ُيغينِّ على  يدّل على الصاحبة أو املرأة اليت ُيِ
لياله«، واسم ليلى كما جاء يف لسان العرب من الليل، يقولون: »ليلٌة لَْيالء ولَْيَلى«: أي 
هر ظلمة)3)، ويف الليل هدوء ورّقة وشاعرية،  طويلٌة صعبٌة شديدة، وهي أشّد ليالي الشَّ

ومن هنا جاء اسم ليلى.

ليقة:
   اسم قليل االنتشار، وقد جاء تيمناً باسم »ليئة« زوجة النيب يعقوب عليه السالم 
اليت يسميها العامة »ِليَقة«، وهلا قب يف احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل، ومثلها 

سارة وهيجر ونو هذه األساء.

)1) - سورة يونس: من اآلية 67.
)2) - سورة األنعام، من اآلية 96.
)3) - لسان العرب، مادة »ليل«.
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لني:
   اللني: من الليونة وهي الطراوة، وكّل شيء لنيِّ فهو َغضٌّ َلِدٌن َطرّي، ولني هي 

الطرّية الناعمة، واألنثى لَّيَنٌة بطبيعتها، وهو ما يكسبها جااًل وأنوثة وأناقة.

لينا:
   اسٌم غرُي َعَرِبّي األصول، انتشر يف اآلونة األخرية، وهو ليس من كلمة اللني املعروفة 
يف اللغة العربية، وإمنا هو تقليد لألساء الغربية اليت كثرياً ما ُنَسّمي بها أبناءنا وبناتنا 

وال نفهم أصلها ومعناها.
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ماجدة:
َرف املصون، اليت تّتصف باجلدّية     املاجدة: هي األصيلة النبيلة، ذات العّزة والشَّ
يف القول والفعل، مع صفاِت األنوثة اليت تزيدها بهاًء وجالاًل وجتعلها حمّط أنظار 
الكثريين، فهي جاّدة وقورة رزينة قوّية الشخصية، مع جاٍل ورّقة وأناقة تضاف إىل 

صفاتها األخرى فتجعلها غايًة يف اجلماِل والكمال.
 

مالكة:
زوِجها  قلَب  وكأنها مستقباًل ستمتلُك  الشيَء وحتوزه،  اليت تتلُك  املاِلَكة: هي     
بعطفها ورقتها وعذوبتها وطالوة ألفاظها، وكأنَّ األهل عندما ُيطلقون على ابنتهم هذا 
االسم يريدون هلا أن تكون بهذه املواصفات اليت ذكرنا لتعيش حياًة زوجية هانئة يف 

َكَنِف زوِجها وُأْسَرِتها.

مثايل:
   من املثل العليا، أي كأنه ال مثيل هلا، فهي قمة يف األخالق الطيبة، والصفات 
احلميدة وجال الشكل واملنظر، ومن أجل هذه الصفات اليت يرجو األهُل أن تكون يف 

ابنتهم أطلقوا عليها هذا االسم.

د: َممْ
ِمحة     امَلْد: هو الِعّزُة والسؤدُد والرِّْفَعة وسّو املكانة، وجَمْد هي السامية النبيلة السَّ
الناس  بني  منزلتها  وتعلو  واملد  الرفعة  إىل  بأخالقها  تسمو  اليت  اخُلُلق،  حسنة 

األمساء املبدوءة بامليم
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بصفاتها احلميدة وأعماهلا الطيبة. 
    

مدية:
والشهرة  والكرامة  العّزة  وهو  املد،  من  وهو  »جمدي«،  منها  املذّكر  واسم     
الواسعة، وجمدّية هي ذات الذِّْكر الطيب، وذائعة الصيت بأخالقها وأعماهلا الطيبة 

املمودة.

اِسن: َمَ
   امَلَاِسُن: ِضّد املساويء، وهي املواضع اجلميلة احَلَسنة يف الَوْجِه واجِلْسم، ويف 
يٌل إْن كاَن يف  األْخالِق والتََّصرُِّف، وحماسن هي اليت تتَّصُف بُكلِّ ما هو َحَسٌن َجِ
ْعِر  ْكل أو يف التََّصرُِّف اهَلاِديِء الرَِّصني، وألبي الَعالء املعّري َبْيٌت من الشِّ اهليئِة والشَّ

َيُقوُل فيه:
يُع امَلَاِسِن إْن ِشْئَت أَْن َتلَْقى امَلَاِسَن ُكلََّها     َفِفي وْجِه َمْن َتْهَوى َجِ

ّبة: َمَ
   من األساء احلديثة، اليت ُيعّبُ فيها الوالداِن عن مدى حّبهما لطفلتهما اجلديدة، 
اليت يروَن يف وجِهَها كّل املبة والباءة والّطهر والنَّقاء فيشعرون بسعادٍة غامرة تأل 

حياتهما بالرَّاحِة واهَلناء.

مدحية:
   من املديح؛ وهو الثناء، ومدية هي اليت تستحّق كّل ثناٍء وتقديٍر لُنْبِلها وساحتها 
وطيبة أخالقها، وتصرفاتها الطيبة اليت تنمُّ عن سّو أخالقها وطيبة قلبها ومعدنها. 

مرام:
   املرام: هو اهلدف والغاية اليت يريدها اإلنسان ويسعى للوصول إليها، وكأنَّ ميالد 
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مرام جاء حتقيقاً لرغبة األهل يف والدة طفلٍة جيلٍة هلم.

مرزوقة:
   من الرزق، وهو ما ُيقيم به اإلنساُن أَْوَدُه ويتقّوُت به ويعيُش عليه، ومرزوقة هي اليت 
حّتى لو ولدت لعائلٍة فقريٍة ومستورة احلال، فاهلل سبحانه يهيء هلا رزقها، ويرزق 

أهلها ويرزقها من حيث ال حتتسب.

ة:  ُمرَّ
   املُّر: هو كّل شيء طعمه غري مستساٍغ ويرتك مرارًة يف الفم، وُمّرة من األساء القدمية 
اليت تعين أنها مّرة على من يريد هلا سوءًا، َعِصّية على كّل من يكرهها أو يرتّبص 

بها، وال ميكن جتاوز حدودها لشّدتها وصرامتها.
   

َوة: َمرمْ
   املَْرَوة: نوٌع من الرياحني، ومبا أنَّ أساء الورود تطلق على اإلناث فإن مروة هي 
الريانة اجلميلة ذات الرائحة الزكية الفواحة اليت يبها ويرتاح هلا من يعرفها من 

أهلها وأفراد عائلتها ومعارفها. 

ِريفة: ممْ
املريفة هي اخلصبة اليت يكثر  املآِكل، واألرُض  َعُة يف  الرِّيف: هو اخِلْصُب والسَّ    
زرُعها، واملُِريَفة من اإلناث هنا، هي اليت يكثر خرُيها ويكثر ولُدها، وتكون كرميًة 

َسِخيًَّة فيها خرٌي وَبَرَكة.  

مريم:
   اسٌم قديٌم، يعين السمّو والرفعة، ومنه اسم مريم العذراء أم النيب عيسى عليه السالم 
اليت ورد ذكرها يف القرآن الكريم، ومريم هي السامية بأخالقها، الطاهرة العفيفة، ذات 
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الذكر الطيب والسمعة احلسنة.

ُيوَمة: َمرمْ
   اسم الدََّلِع من مريم، وهي ذات الدالِل والعّفة والطهارة، اجلميلة الوادعة اهلادئة 

اليت تسمو بأخالقها، وتفرض احرتامها ووقارها على كّل من يعرفها من الناس. 

نة: ِمزمْ
الكرمية  املثقلة باألمطار، ومزنة هي  الغيوم  املزن، وهي  الواحدة من  املزنة: هي     
املعطاء اليت تشبه املزنة يف يف كرمها وعطائها وتساحمها وطيبة نفسها، فهي ال تعرف 
حَّ والبخل، ودائماً جتود مبا لديها فتسمو منزلتها بني الناس وترتفع مكانتها هلذه  الشُّ

الصفات الطيبة اليت تتمتع بها.

مزيونة:
   من الزين وهو اجلمال، واملزيونة هي اجلميلة الساحرة من النساء، ذات اجلمال 

الساحر واألناقة الظاهرة والشكل الرائع اجلميل. 

مسعودة:
اِلِع احلسن واحلظِّ السعيد، اليت ُتفلح يف أعماهلا، وتنجح يف حياتها،     ذات السعد والطَّ

وتتحّقق أمانيها، وتأتيها األموُر بكلِّ سهولٍة وُيسر، وتعيش يف رغٍد وسعادة.

ُمِشرية:
ْور الصائب والرأي السديد، اليت تتصّرف حبكمٍة وعقالنية، وتعاجل     هي صاحبة الشَّ
األموَر بهدوٍء وَتَروٍّ وال تّتخذ قراراٍت متسّرعًة وطائشة، ولذلك ينظر هلا الناُس بعني 

الرَضى والقبول نظراً ألخالقها النبيلة وتصرفاتها اهلادئة الرزينة.
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مصيونة:
   املصيونة: هي امَلُصوَنة يف شرفها وعفتها وحشمتها، وأهلها يرجون اهلل سبحانه أن 
يصوَن ابنتهم من كلِّ سوء، وأن ُيبعَد عنها كّل شرٍّ وأذى لتعيش بينهم ساملًة مصونة.

ُيوَفة: َمعمْ
   واسم املذكر منها »معيوف«، وهو اسٌم كان ُيستعمل قدمياً ثم مل يعد يستعمله أحد، 
تعاَف  أَن  وتعافه، ويقصد األهل بهذا االسم  النفُس  واملعيوف: هو كّل شيء تكرهه 
األمراُض ابنتهم هذه وال تقرب ساحتها، وتبعد عنها عني السوء فتسلم من كل شرٍّ 

وأذى. 

مفيدة: 
   مفيدة: من الفائدة، وهي املنفعة، ومفيدة هي اليت تكون منها الفائدة واملنفعة لبيتها 
والِبّ  اخلري  لعمل  دائماً  تبادر  بل  أحد،  على  عالًة  تكون  وال  وجمتمعها،  وأسرتها 
واإلحسان، ويرى فيها الناس قدوًة حسنة ومثااًل ُيتذى به ويقدرونها التقدير الذي 

َتْسَتحّقه. 

َماَلك:
   انظر معنى االسم الذي يليه »َمَلك«.

َمَلك:
   املََلك: هو الواحُد من املالئكة، وهم َخْلٌق نورانّي كريم من َخْلِق اهلل وجنوده، وقد 
وصفهم اهلل سبحانه باجلمال بقوله يف اآلية الكرمية: »َوُقْلَن َحاَش هلِلِّ َما َهـَذا َبَشراً 
ِإْن َهـَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم«)1) ، وُوصفوا بالّطهِر والباءة، وملك هي الطاهرة العفيفة ذات 

)1) - سورة يوسف: من اآلية 31.
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اِحِر اجلميل. اجلمال املالئكي األّخاذ، والشكل السَّ

مليحة:
   املليحُة: من املالحة وهي احُلْسُن والبهاُء واجلمال، واملليحة هي اليت تكون جيلًة 
بهاء  مع  األخالق،  لطَف  اليت جتمُع  وهي  واألفعال،  مليحة اخلصال  الطلعة  بهية 
الصورة، وجال املنظر وُحسن السلوك والتصّرف، وكّل مليحٍة من النساء فهي حسناء، 

واملليح من األشياء هو اجليد احَلَسن، وقدمياً قال الشاعر:
            ُقْل للمليحِة يف اخلماِر األسوِد       ماذا فعلِت بناسٍك متعّبِد)1). 

َمَنار:
   املنار: هو املكان املرتفع الذي جُيعل يف أعاله مصدر ضوٍء يشّع على ما دونه، ومنار 
هي اجلميلة اليت يشع وجهها جااًل وحيوية، وتكون نباساً ألهلها يرون فيها البسمة 

واألمل وشعلة اخلري والوفاء.

َمَنال:
اهلل  من  ونعمٌة  عطاٌء  واملنال  ومبتغاه،  أمنيته  على  اإلنساِن  حصوُل  هو  املََنال:     
سبحانه، ومنال قد منَّ اهلل بها على والديها، ويف مقدمها مكسٌب هلم وحتقيق ألمنية 

يريدونها.

َمَناِهل:
   مناهل: جٌع ُيقصد به املبالغة يف التشبيه كما يف كثري من األساء، والواحد منه 
ويسقون  فيستقون  الناس  منه  طريٍق ميّر  يكون على  الذي  العذب  املورد  وهو  َمْنَهل، 
ْرُب حتى االرتواء، ومناهل هي اليت تأل بلطفها وِرقَِّتها عني  دوابهم، والنَّْهل: هو الشُّ

)1) - ديوان مسكني الدارمي: ص 41. 
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من يراها، ويرتاح هلا كّل من يعرفها خلّفة دمها وعذوبة لفظها ودماثة أخالقها.     

َتَهى: ُمنمْ
   ُمْنَتَهى الشيء: أقصاه ونهايته، وبلوغ غايته، ومنتهى هي غاية الكمال واجلمال 

واألناقة، وأقصى درجات النُّبل واألخالق والسماحة والطيبة.   

ُصورة: َمنمْ
والَغلَبة، ومنصورة هي اليت تكيد احلاسدين وتكون دائماً  الفوز  النصر: وهو     من 
فائزة يف أعماهلا، ويالفها احلظُّ  وُيبعد اهلُل عنها اخلموَل والكسل، فتنجح يف حياتها 

وتكون قدوًة طيبة لبنات جنسها.

وة: ِمنمْ
   ُمْنَية: أي أمنية وهو ما يتمّناه املرء ويرغب يف احلصوِل عليه من فضل اهلل وِنَعمه، 
ومنوة هي أمنية حتققت ألهلها، ونالوا بقدومها ما كانوا يتمنونه، وكان ميالدها مصدر 

خرٍي وبركة هلم.
  

ُمَنى:
   املَُنى: جُع املُْنَية، وهو ما يتمناه املرُء من خرٍي وفضل، ويسأل اهلل أن يققه له، 
وُمَنى هي أمنية من أماني األهل اليت يريدونها ويرغبون يف احلصول عليها، ومبيالدها 

حتّقق هلم ما كانوا يريدونه. 

منرية:
ْمِس  لَْمَة َوُيِشعُّ على الَكْوِن َكُنوِر الشَّ َياُء الذي ُيِزيُل الظُّ    ُمِنرَية: من النُّور، وهو الضِّ
يف َوَضح النََّهار، ومنرية هي اجلميلة املشرقة اليت ُيِشعُّ وجُهَها بضياِء اجَلَماِل وِبُنوِر 

احُلْسِن واأَلَناَقِة والَبَهاء.
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مِنيعة:
   املَِنيع: هو الَقِويُّ الشديُد املانُع امُلَْكُم، واملنيعة هي العزيزُة العفيفة املصونة اليت 

ال يستطيع أحٌد أْن يعرتَض طريَقها، أو يتعرَّض هلا بأّي سوٍء أو أذى. 

ُمِنيفة:
   من النَّْوف، وهو السمّو والّرْفَعة، وعلّو املكانة واملنزلة، ومنيفة هي السامية النبيلة، 
ذات املكانة العالية واملنزلة الرفيعة، اليت تسمو بأخالقها النبيلة وتصرفاتها الطّيبة 

احَلسنة. 

  َمَها:

   املََها: واحدُتها َمَهاة، وهي نوع من البقر الوحشّي واسعة العينني صلبة القرون ملساء 
اجلسم، ُتَشّبه بها املرأة يف سنها وجاهلا وُحسن عينيها. 

مهدّية:
   واسم املذكر منها »مهدي«، وهو من اهُلَدى؛ وهو الرشاد والسري على طريق احلق، 
ومهدية هي الفاضلة، حسنة السمعة والسرية، اليت يرجو هلا أهلها أن يهديها اهلل 

سبحانه وتكون قدوة حسنة يف أخالقها وأدبها وحسن تصرفها وتدبريها.
 

َمَواِهب:
ُع َمْوِهَبة: وهي اهِلَبُة والَعِطيَّة اإلهلية اليت جَتَْعُل اإلْنَساَن َأْكَثر َذَكاًء وَتَفوَُّقًا،     َجْ
َفات  وله ُقْدَرٌة َعَلى التَّْفِكرِي واإلْبَداِع واالبتكار، ومواهب هي اليت َتَتَجلَّى فيها تلك الصِّ

وَتُكوُن َعَلى َقْدٍر َكِبرٍي ِمَن الذََّكاِء والِفْطَنة والتََّفوُّق.
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: َميمْ
   اسٌم عربيٌّ قديٌم فيه ِرقٌَّة وعذوبة، وهو من األساء اليت تغنَّى بها الشعراء كثرياً يف 
أشعارهم، ومنه اسم الكاتبة الفلسطينية املعروفة مي زيادة، وَمْي هي العذبة الرقيقة 

اليت تفيض رقًة وأنوثًة ودالاًل.

اَدة: َميَّ
   من َماَد الُغصن إذا ماَل واننى، وميَّادة هي الرفيعة الرشيقة اليت تتمايل يف مشيها، 

وتزهو يف َسرْيها وتشبه الُغْصن يف َتَثنِّيِه وميالنه.

َثاء: َميمْ
   اسٌم عربيٌّ قديٌم، مشتقٌّ من املَْيث وهو الليونة والطراوة، وميثاء هي الطرية الناعمة 

من النساء، وقد ذكرها األعشى يف شعره، فقال:
َبا َفَمِسيُلَها)1)          ملَْيَثاَء َداٌر قد َتَعفَّْت ُطُلوهُلا       َعَفْتَها َنِضيَضاُت الصَّ

مريفت:
املمثالت  أساء  طريق  عن  إلينا  انتقل  االنتشار،  قليل  األصول،  عربّي  اسٌم غري     
وليس فيه جرٌس وال سالسة على اللسان، وجاءت التسمية به تقليداً ألساء املمثالت 

املذكورة. 

س: َميمْ
   َماَس، مَيِيس َمْيسًا: تبخرت يف مشيه، وتايل تيهاً ودالاًل، وَمْيس هي الرفيعة الرقيقة 

اليت تتبخرُت يف مشيها، وكأنها طاووٌس جيل يتمايل زهواً ودالاًل.

)1) - لسان العرب: مادة »ميث«. 
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َساء: َميمْ
   ِمن املَْيس: وهو التََّبْخرُتُ والتََّثينِّ واملََيالن، َوَمْيَساء ِهَي الرَِّفيَعُة الرَِّشيَقُة اليت َتِْشي يف 

َزْهٍو وَتَبْخرُتٍ َوَتَهاٍد، وكأنَّها ُغْصٌن َرْطٌب َميَّاٌد مَيِيُل يف اخَلِميَلة، ومن هنا جاء االسم.
 

ر: مَيسَّ
   من الُيْسر وهو عكس الُعْسر، وكّل أمٍر ميّسر يكون مهيًأ وميكن احلصول عليه دون 
رة وحتصل على ما تريده وتتمناه  تعٍب أو عناء، وميّسر هي اليت تكون أمورها ميسَّ

رة.  وتأتيها األمور منقادة ميسَّ
 

ُسون: َميمْ
   اسٌم عربيٌّ قديم مشتقٌّ من املَْيس، وهو يعين امليَّاسة من النساء وذات التيه والدالل، 

وقد ذكره احلارُث بن ِحلَِّزة يف معلقته فقال:
                إْذ َأَحلَّ اْلَعاَلَة ُقبََّة َمْيُسون      َفأَْدَنى ِدَياِرَها الَعْوَصاُء)1)



)1) - لسان العرب: مادة »ميس«. 
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نادين:
   اسٌم غرُي عربّي األصول، ويرى البعض أنه ُأخذ عن الفرنسية وأنه يعين الرَّجاء أو 
األمل، ومهما كان فيه من جْرٍس موسيقّي، إال أّنه يظّل غريباً على ُلغتنا وذوقنا العربّي 

ليم. السَّ

َنادية:
   أّي َنِدّيٌة ناعمٌة وطرّية، ونادية هي اللطيفُة األنيقُة اليت ُيعجبك شكلها ولفظها، 

وتروقك أخالقها وآدابها، وال يبدُر منها إال ما يسّر الفؤاد.
        

نارميان:
   اسٌم غري عربّي األصول، مصدره فارسّي، وهو يعين شبه الرمانة وجيلة القوام، وهو 

اسم فيه ُغّنة وَجْرٌس جيل، ولكنه يظّل ليس من لغتنا أو تراثنا العربّي اجلميل.
 

َناِهد:
   النَّاِهد: هي الكاِعُب احلسناء اليت َنُهد ثدياها وبرزا وارتفعا عن صدرها، وهي اليت 

تبز فيها صفات األنوثة واضحًة جلّية، مما يزيدها حسناً وجااًل وإثارة.

نايفة:
   من النَّْوف، وهو زيادُة الطُّول واالرتفاع، ونايفة هي اليت تزيد يف الّطوِل واجلماِل ويف 

رشاقة اجلسم والقوام على الكثري من بناِت جنسها.

األمساء املبدوءة بالنون
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نائلة:
   نائلة: من النََّوال، وهو العطاء، ونائلة هي اليت تناُل مبتغاها، وحتصُل على ما 

ْعُد يف حياِتها. تريد، وتتحقَُّق هلا أمنياُتها وطموحاُتها، ويالزمها السَّ

نبال:
ْهُم أو النَّْصُل احلادُّ الذي يف رأسه، واحَلْرَبُة اليت فيه،     ِنَبال: جع َنْبَلة، وهي السَّ
وكثرياً ما ُتوَصُف أهداُب املرأِة بالنباِل اليت ُتِصيُب القلوب، ونبال: هي اجلميلة الفاتنة 

اليت تسحُر جبماهلا كّل من يراها أو ينظر إليها. 

َنِبيَلة:
   من النُّْبِل وهو الذكاء والنجابة، ونبيلة هي الفاضلة النجيبة، اليت جتمُع صفات 

النُّْبل وسّو األخالق والرُّوح الطيبة وُحْسن األدِب والتصرُّف. 

جناح:
َفر والفالُح وحتقيق األهداف، وهو ضّد الَفَشل، وجناح هي     النجاح: هو الفوز والظَّ

اليت ُيالفها احلّظ فتنجح يف حياِتها وتعيش سعيدًة هانئة ال ُيكّدر صفوها شيء.

اة: جَنَ
المُة واخلالُص من األذى، وجناُة اإلنسان خروجه سليماً معافى     النََّجاُة: هي السَّ
من حادٍث أو مكروٍه أو نو ذلك، وجناة هي اليت يرجو هلا أهُلها أن تنجو وتعيش 
بينهم ساملًة معافاًة من كّل أذًى وضرر، وتكون ُقّرة عني هلم يفرحون بها، وتأل عليهم 

حياتهم بالبسمة والسعادة احلبور.
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جنالء:
   النَّْجالء: هي ذات العينني الواسعتني اجلميلتني، وهي من الصفات اليت تزيد األنثى 
جااًل ورّقًة فوق جاهلا الطبيعّي، وُتكسبها أناقًة وبهاًء فتحلو يف عني من يراها وتزهو 

بنفسها ملا حباها اهلُل به من هذا اجلمال البديع.   

مة: جَنمْ
   النَّْجَمُة: هي الكوكب املتألليء يف السماء، وجنمة هي اجلميلة األنيقة اليت ُيِشعُّ 
وجُهها نوراً وبهاًء وأناقًة وجااًل، وهي جنمُة البيت اليت تأله مرحاً وحبوراً وُتضفي 

عليه من خّفِة دمها ولطِفها وبساطِة وطيبِة أخالِقَها.

جُنود:
   جُنود: جٌع لكلمة جَنْد، وهي ما ارتفع وَصُلَب من األرض، وجنود هي املرأة الصلبة 

املتينة، والعاقلة النبيلة، الطيبة الكرمية، اليت ترَتفَّع بأخالقها عن كّل ما ُيشني. 

َوى: جَنمْ
   النَّْجَوى: إسراُر احلديث، والنَّْجَوى يف الكالم ما ينفرُد به اجلماعُة واالثنان، سرَّاً 
كان أو ظاهرًا، والنَّْجوى هي الكالم اخلافُت بني اثنني، وجنوى هي ذات الصوت 

اخلافت الذي ُيشبه اهلمس لرّقته ونعومته وُحْسن وقعه على النَّْفس.
 

ِنَداء:
اَطَبِة البعيد ودعوته لالنتباه، وهو أيضاً الصوت الذي نسمعه     النداء: هو صوُت خُمَ
من بعيٍد يدعونا أو يقصدنا خبٍب معنّي. ونداء هي ذات الصوت الدايفء احلنون الذي 

نسمعه ونرتاح له ونفرح به وبقدومه.
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َنَدى:
النباتاِت  أوراِق  الليل على  تتجّمع يف  اليت  املاء  قطرات  وهو  الطّل،  هو  النََّدى:     
وأزهاِرها، وَنَدى هي الندّيُة الناعمة اليت تسّر العني رؤياها لرّقتها وجاهلا ولصفاتها 

الطّيبة احلميدة.
 

ِجس:  َنرمْ
   النَّْرِجُس: نبٌت من الرياحني زهرته بيضاء طيبة الرائحة ُتَشّبه بها األعنُي لبياضها 
واستدارتها، ونرجس هي اجلميلة احلسناء ذات العينني الواسعتني والوجه األبيض 

اجلميل، اليت تشبه النَّْرِجس يف رائحته الزكّية ولونه األبيض اجلميل.  

ِمني: َنرمْ
   اسٌم غرُي عربّي األصول، وهو فارسّي مرّكب من »َنْرم« أي ناعم، و »ين« عالمة الصفة 

املشبهة، ويعين الناعمة الرقيقة، حسنة اجلسم والقوام.

َهة: ُنزمْ
   النزهة: هي اخلروج يف فسحٍة للَتَنزُِّه وللرتويح عن النفس بني أحضان الطبيعة، 
وُنْزَهة هي نزهة العني والقلب، ومن ترتاُح النفس لرؤيتها، جلماهلا ولطفها وعذوبة 

لفظها وحديثها.

ِرين: َنسمْ
   الِنْسِرين: جُع ِنْسِريَنة، وهو ورٌد أبيٌض عطريٌّ قويُّ الرائحة، ُيشبه الياسني يف 
قّوة الرائحة ونفاذها، واسم نسرين ُيطلق على اإلناث مثله مثل الورود األخرى ألّن 

األهل يرون أن طفلتهم كالوردة يف جاهلا ورائحتها الطيبة الزكية.
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مة: َنسمْ
   النسمة: هي الواحدة من النسيم، وهو اهلواء الناعم املنعش العليل، والريح اهلادئة 
وترتاح  بطيبها  فيشعر  اجلّو،  حرارة  من  اإلنسان  تنعش  برودًة  اليت حتمل  اخلفيفة 
هلا نفسه، ونسمة هي خفيفة الظّل اليت ال ميّل منها ومن خّفة دمها وحسن كالمها 

وحديثها.

َرة: َنصمْ
وتكيد  منصورًة  تكون  اليت  هي  ونصرة  والَغلََبة،  والفوز  َفر  الظَّ وهو  النَّْصر،  من     

عد فتعيش سعيدة هانئة.  حاسديها، ويالفها احلّظ ويبتسم هلا السَّ

ة:  َنظميَّ
   يلفظونها »َنْزِميَّة«، وهي من الفعل َنَظَم يْنِظم َنْظَمًا، والنَّْظم هو َضمُّ األشياِء بعضها 
اليت حتافظ  وهيئتها،  األنيقة يف شكلها  ونظمية هي  وتنسيقها،  وترتيبها  إىل بعض 
أكثر تناسقاً  وُتْضفي عليها ملساٍت جالية فتبدو  لتكون مرتبًة وأنيقة،  على أشيائها 

وجااًل.

َنَعامة:
   النعامة: هي الواحدُة من النعام، وهي طائٌر ضخٌم كان يعيش يف اجلزيرة العربية، 
وله عنٌق رفيعٌة طويلة ورأس جيلة صغرية، وساقان طويلتان رفيعتان، ويشتهر بسرعة 
الرأس  وطوهلا وجال  العنق  الطائر يف جال  بهذا  تشبيهاً  نعامة  اسم  وجاء  الَعْدو، 

والعينني وطول الساقني ونوهلما.

َرة: ُنعمْ
   النُّْعَرُة: حشرٌة تشبه الذبابة تقرص البقر وتفزعه ويتمّرغ أو يهرب للتخلص منها، 
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وُنْعَرة هي اليت ال يستطيع أن يدنو منها أحٌد أو يتعّرض هلا بسوء، خشية الوقوع معها 
يف مشاكل يصعب التخّلص منها.

  

َمة: ِنعمْ
   النِّْعَمُة: هي اخلري وُحْسُن احلال ورغُد العيش، وما وهبه اهلُل سبحانه لإلنسان من 
رزٍق وماٍل وصحٍة ونوها، ويف التنزيل العزيز: »َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اهلّلِ«)1)، ونعمة 

هي هبٌة من اهلل سبحانه لوالديها، يرون فيها اخلري والِبْشَر والسعادة.

نعيمة:
نعمة  ونعيمة  احلال،  وُحْسن  العيش  وغضارة  والبحبوحة  الرغد  وهو  النعيم  من     
ساوية أنعم اهلل بها على أهلها، وهم يتمنون هلا أن تعيش هادئة البال ُمَنعََّمًة يف راحٍة 

وسكينة.

َنَغم:
الذي  اجلميُل  اهلاديء  واجَلْرُس  الناعُم  الَلْحُن  وهي  َنْغَمة،  لكلمة  النََّغم: جٌع     
نستشعره ونطرُب له، وَنَغم هي ذات الصوت الدايفء احلنون اليت يرتاح هلا من يعرفها 

خلّفة ظلها، ودماثة خلقها، وهدوئها ولطفها وُحسن تصّرفها. 

نفيسة:
   النفيُس من األشياء هو الثمني الغالي، واجلّيد يف نوعه، ونفيسة هي الغالية املبوبة 

لدى أهلها وأسرتها، وهي ذات القدر والقيمة عندهم، واملكانة السامية املرموقة.

رة: ِنمْ
  النمرة: أنثى النمر، وهو حيوان شرٌس وعنيف، ومنرة هي القوية الشديدة اليت ال 

)1) - سورة النحل: من اآلية 53.
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وصالبتها،  قوة شخصيتها  بسبب  بسوء  التعّرض هلا  أو  معاكستها  على  أحٌد  جيرؤ 
وكذلك ميكن االعتماد عليها يف كثرٍي من املواقف لألسباب املذكورة.

شة: ِنمْ
قر     النََّمش: ُبَقع بنية اللون تظهر على جلد الوجه ختالف لونه، وأكثر ما تكون يف الشُّ

منهم، ومنشة هي اليت بها مَنَش لشدة بياضها وشقرة وجهها، ومنه جاءها االسم.

ِنَهاد:
   النَّهُد من األشياء: هو العظيم املرتفع، ونهاد هي حسنة اجلسم بارزة النهدين، 

متينة اجلسم قوية الِبْنية، تبز فيها األنوثة مع متانة وقوة اجلسد. 

ِنَهال:
ْرِب، نقول: َنِهَل َيْنَهل َنَهاًل: أي شرَب حتى ارتوى،     من النََّهل، وهو أّوُل الشُّ

والِنَهال هي املُْرَتوَية بعد عطٍش وظمأ، واسم ِنَهال جاء من الّنهل املذكور. 

ِنَهاية:
   نهايُة كّل شيء: هي ختاُمه وتاُمه، واكتماله وبلوغه غايته، ونهاية هي التامة 

الكاملة يف اخللق احلسن والشكل اجلميل والتصّرف السليم.

َلة: َنهمْ
ْرب بعد اشتداد الَعَطش، وبه يرتوي اجلسُم ويزول الظمُأ وتنتعش     النََّهُل: أّوُل الشُّ
ِدّي الظمآن، فيفرحون  النْفس، ونهلة هي اليت تكون ألهلها كاملاء الزالل على قلب الصَّ
والطفولة  والباءة  بالبسمة  حياتهم  عليهم  ألطفاٍل ميألون  تعطُّشهم  بها  ويزول  بها، 

اجلميلة.  
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ُنَهى:
   النَُّهى: هو العقل، وذو النُّهى صاحب العقل واإلدراك، وُنهى هي العاقلة الفاضلة 
الذكّية، صاحبة العقل واإلدراك والفهم والدراية، اليت يؤخذ برأيها ويستفاد من عقلها 

وحكمتها وسداد فكرها ورأيها.

نهيل:
ْرِب بعَد َظَمأ، وكأن نهيل ولدت ألهٍل يتَعطَُّشوَن لطفلٍة جيلٍة     ِمَن النََّهل، وهو الشُّ

بريئٍة تأل عليهم حياتهم، فأطلقوا عليها هذا االسم.

نهيلة:
   نفس معنى االسم »نهيل«.

نوال:
   النَّوال: هو ما يناله اإلنسان من خرٍي وعطاء، وما يصُل عليه من أشياء يتمّناها، 
ونوال هي عطاٌء وخرٌي لوالديها، يروَن فيها حتقيقاً لرغبتهم يف والدة طفلة جيلة تأل 

عليهم حياتهم باحلّب والسعادة.    
 

ُنور:
   اسٌم يطلُق على اجلنسني، ولكنه يف منطقتنا يطلق على اإلناث بشكٍل أكثر، والنُّور؛ 
ُ األشياء وجيعلها ظاهرًة مكشوفة ميكن  هو الضياء والشعاع الذي ينري ما حولنا، وُيبنيِّ
وّضاحة اجلبني، جيلة  الوجه،  ُمشرقة  ْلَعة،  الطَّ بهية  ونور هي  وإبصارها،  رؤيتها 

املنظر، اليت يرتاُح هلا أهُلها ويستأنس بها من يعرفها من معارفها وصديقاتها.



- 146 -

ُنوَران:
   ُنوَران: مثّنى ُنور، والنور هو الضياء الذي ُيبنيِّ األشياء وجيعل إبصارها ممكنًا، 
ونوران هي مشرقة الوجه وضاحة اجلبني اليت كأن وجهها يشع جااًل وبهاء وزينًة 

وأناقة.  

ُنوَرة:
   ُنوَرة: الواحدة من النور، وهو الَقَبُس والضياء، ونورة هي الواضحة اجللّية، اجلميلة 
املشرقة، اليت ينجذب إليها من يدثها ويأنس إليها من يعرفها من أهلها وأترابها 

وصديقاتها. 

نوف:
   النَّْوف: هو الُعُلّو وزيادة الطول واالرتفاع، وناَف على الشيء زاَد عليه، ونوف هي 
فارعة الطول، ممشوقة اجلسم والقوام، تامة احُلْسن واجلمال، وهي اليت تزيد يف الطول 

واجلمال على الكثري من بنات جنسها، ومن هنا جاءها االسم.      

نيفني:
   اسٌم غرُي عربّي األصول، يرى البعض أنه فارسّي مركَّب ويعين اجلديد، أو اجلديد 
الطازج، ومهما يكن من أمر فهو قليل االنتشار بسبب أصله الغربّي الذي ال تستسيغه 

األذن العربية وال تطرُب له.
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املؤلف وابنته سناء على جبل عرفات.
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هادية:
   هادية: أي هادئة، واهلادئة هي اليت تتصّرف بلطٍف ولني ورقة وهدوء، وال تثري 
صخباً وال ضّجة، األمر الذي ُيضفي عليها حشمًة ووقارًا، ويرفع منزلتها بني الناس، 

وهذا ما يريده األهل البنتهم عندما ُيطِلقون عليها هذا االسم.
 

هالة:
بالقمر وخاصًة عندما يكون بدرًا، واسم هالة  النوًر حُتيط  اهَلاَلُة: هي دائرٌة من     
مأخوذ منها، أي كأنَّ حاملة هذا االسم ُيشّع وجُهها نوراً كهالة القمر فتبدو جيلًة 

بهية الطلعة.

ِهَبة:
  اهِلَبة: هي العطّية غري املسرتدة، وهي من الفعل وَهَب يهُب ِهَبًة، أي أعطى بال 
مقابل، ويف التنزيل العزيز: »َيَهُب ملَْن َيَشاُء ِإَناثاً َوَيَهُب ملَن َيَشاُء الذُُّكوَر«)1)، وكأن هذه 

املولودة جاءت هبة من اهلل سبحانه لوالديها فمألت حياتهم بالِبْشر والسعادة. 
 

ِبي:  َهدمْ
   اهلدبّي: هي اهلدباء، وهي طويلة اهلدب والرموش، والعيون ذات الرموش الطويلة 
تكون ساحرًة خاّلبة وفيها فتنة وإغراء، واملرأة املعاصرة ال تكتفي برموشها الطبيعية بل 
تضيف إليها من أدوات التجميل ما جيعلها أطول وأكثر سوادًا، والعائلة عندما ُتطلق 

)1) - الشورى: اآلية 49.

األمساء املبدوءة باهلاء
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على طفلتها هذا االسم فهي تريدها أن تكون جيلة ساحرة تفرح هلا قلوب األهل ملا 
فيها من لطٍف ووداعٍة وجال. 

ُهدى: 
   اهلدى: هو الرشاد، والطريق القويم اليت يسلكها اإلنساُن مبا يرضي اهلل سبحانه 
وتعاىل، ومن كان على هدًى من ربه فقد فاز، واسم هدى مأخوذ من التقوى والرشاد 
وسلوك النهج القويم، وعندما يطلق األهُل على ابنتهم هذا االسم فهم يريدون هلا أن 
تكون على ديٍن وخلق، ومن كان على ذلك فإن منزلته ترتفع وتسمو بني الناس، ويصبح 

حمبوباً مع هيبٍة ووقار.
  

هديل: 
   اهلديل: هو صوُت احلمام، وصوت اليمام وهو احلمام الّبي، وهو صوٌت فيه هدوء 
وِرقَّة، نقول: َهَدَل احلمام َيْهِدُل َهِدياًل، واهلديل على وزن فعيل، وهو وزٌن جاءت 
عليه أساُء أصواٍت كثرية كاخلرير واحلفيف والصهيل وغريها، ويف ُنطقه سالسٌة وخفٌة 
على اللسان وفيه عذوبة ورّقة، واألساء الرباعية غالباً ما تكون خفيفة وال تعقيد يف 
لفظها، وكلمة اهلديل فيها هدوء وانسيابية كخرير املاء اهلاديء، ومن هنا جاء اختيار 

هذا االسم لطالوته وسهولة لفظه وجال َجْرِسِه وموسيقاه. 

اَللة:  همْ
   اهلالل: هو القمر يف ليلته األوىل، ألنه َيِهّل وُيرى يف ليلته األوىل كقوٍس رفيع من 
تاء  وأضافوا  اإلناث،  على  وهاللة  الذكور  على  »هالل«  اسم  ُيطلقون  والعرب  النور، 

التأنيث للتفريق بني االسني، وهذا االسم أقل انتشاراً من غريه من األساء.
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َهَناء:
   اهلناء: هي السعادة والراحة النفسية واالستقرار، وعندما يكون اإلنسان هانئاً يكون 
قد حتّققت له أسباُب الراحة فسعد وَهيِنَء واستقرَّ يف حياته، وكأن هذه املولودة قد 

جلبت بقدومها اهلناء والسعادة ألهلها وأسرتها.

َهَناِدي:
   اهلنادي: جُع هنداء، وهي صيغُة جٍع ُيقصد بها املبالغة يف التشبيه، وهنادي هي 
اليت جتمع بني اللطِف والدالل وسحر احلديث، وبني اجلمال والرقة واألنوثة الفاتنة، 
وينجذب  إليها  مييل  زوجها  قلب  جتعل  اجلميلة،  الصفات  هذه  فيها  تتوفر  ومن 

جلماهلا فيبنيان معاً عشاً سعيداً يعيشان فيه.   
 

د: ِهنمْ
   ِهْند، اسٌم عربّي قديم، وهو اسٌم للقطيع من اإلبل البالغ عددها مئة أو أكثر، ويف 
لسان العرب: هو اسٌم لكّل مائة من اإلبل)1)، أو ملا فوقها ودونها، وقد استعمل اسم هند 
استعمال اسم اجلنس للنساء كزيٍد وَعْمرو يف الرجال، وللداللة على املرأة بشكٍل عام، 
ولكن عندما نقول: »َهنََّدت املرأة فالناً«: أي أورثته ِعْشَقاً باملالطفة وتّيمته باملغازلة«)2) 
ومن هذه الصفة اليت تدّل على ما تتميز به املرأة من الرقَّة والدالل، وكيف تسحر ُلّب 
الرجل وتفنت عقله، فينجذب إليها ويذعن هلواها، ومن هذه الصفة جاء اسم هند، 

وليس من قطيع اإلبل كما يزعم البعض.

َدا:  َهنمْ
   َهْنَداء، والعامة ال يلفظون اهلمزة األخرية يف كثرٍي من األساء، فيقولون »مليا« بدل 

)1) - لسان العرب: مادة »هند«.
)2) - حميط امليط: ص 946، لسان العرب: مادة »هند«.
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ملياء، و»وضحا« بدل وضحاء وهكذا، وهنداء هي الساحرة املدللة اليت تفنت بأنوثتها 
وُحسن حديثها قلب رجلها، فيحّبها ويعيش معها حياة هناٍء وسعادة.  

هُنود:
وزهور  ورود  كما يف  املبالغة يف األساء  بها  يقصد     جع هند، وهي صيغة جع 
واملغازلة  احلديث  يف  اللطف  وهو  التهنيد  من  وهنود  األساء،  من  وغريها  وياسني 
مقرونة بدالٍل أنثوّي جيذب الرجَل لسلطان اهلوى، ومن هذه الصفات املذكورة جاء 

اسم هنود واسم هند من قبله. 
  

َهَيا:
   هذا االسم من األساء العربية اليت أخذها الغرب ثم اسرتجعناها مشوهة، فجاءت 
بعيدة عن معناها األصلي، ورمبا هيا من احلياء وهو من الصفات اليت تتحّلى بها املرأة، 
وتزيدها حشمة ووقارًا، وترفع من قيمتها يف املتمع، وقد رأيت كلمة َهَيات على أحد 
الفنادق ومقابلها حياة بالعربية، ومبا أنهم ليس لديهم حرف »حاء« فهم يضعون اهلاء 

مكانه، ويف هيا ما يشبه هذا املعنى.
 

ِهَيام:
   َهاَم الرجُل باملرأة أي أفتنَت حبّبها وأغرَم بها، واملصدر هيام، وعندما تكون املرأة 

جيلة فاتنة فإنَّ زوجها ُيبُّها وُيغرم جبماهلا ويهيم بها، ومن هنا جاءها االسم.

هيجر: 
   أي هاجر، وهو اسم أم النيب إساعيل، وزوجة أبي األنبياء إبراهيم عليهما السالم، 
وقصتها معروفة عندما تركها إبراهيم عليه السالم وابنها إساعيل بواٍد غري ذي زرع 
مبكة املكرمة، ويف التنزيل العزيز: »رَّبََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد 
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َفا واملروة وقصة بئر زمزم  َرَِّم«)1)، وحدث معها ما حدث من السعي بني الصَّ َبْيِتَك امْلُ
وغريها، وقد جاء اسم هيجر تيمناً باسم هاجر املذكور.

 

هيفاء:
ورقة  البطن  ضمور  هو  واهَلَيُف  القوام،  وممشوقة  املائسة  الرفيعة  هي  اهليفاء:     
اخلاصرة، وهو من صفات اجلمال عند املرأة، ومن تكون بها هذه الصفات تكوُن جيلًة 

فاتنة فتزهو يف أعني أهلها الذين يرون فيها اجلمال والرقة واحُلْسَن والبهاء.



)1) - سورة إبراهيم: من اآلية 37.
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وازنة:
   الَوازنة: هي اليت َتِزُن األموَر وتتصّرُف حبكمٍة وروّية، وتكون هادئًة وقورة، وال 
وترتفع  أخالقها  ُحْسِن  على  النَّاُس  فيحمدها  وجيل،  طّيٍب  هو  ما  بكّل  إال  تتلّفظ 
منزلُتها لديهم وتكون قدوًة حسنًة لغرِيها من بناِت جنسها. ومن هنا جاء هذا االسم.

ُوُجود:
   من األساِء احلديثة، والوجود: هو هذا الكون الذي أوجده اهلل وأنشأه، وهو ضّد 
الَعَدم، ووجود اإلنسان يعين حياته بني الناس، ومن ال وجود له ال حياة له، وكأن 
ون بوجودهم بعد أن رزقهم اهلل بها وأنارت عليهم  وجود هذه قد جعلت أهلها ُيِسُّ

حياتهم، وفرحوا بها وبوجودها بينهم.   

وجيهة:
   وجيهة: من الوجاهة، وهي السيادُة، والوجيه من الناس هو السّيُد بني قومه، وهو 
ْدق ومن  ِديد، الذي ينافح عن قومه مبا ُأوتي من الصِّ صاحب املشورة الصائبة والرأي السَّ
معرفة األصول والعمل بها، والوجيهة هي اليت تتصف بهذه الصفات من النساء، وهذا 

ما يرجوه األهُل البنتهم عندما تكب وتكون وجيهًة بني نساء قومها. 

وحيدة:
   من الَوْحَدة؛ وهي االنفراد، والوحيد هو من َبِقَي وحده وال أحد معه يؤنسه، ورمبا 
تكون هذه الطفلة وحيدة والديها، أو تكون البنت الوحيدة بني إخوانها، ومن هنا جاء 

األمساء املبدوءة بالواو
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هذا االسم.

وداد:
   وداد: من الوّد، نقول: َودَّ َيَودُّ ُودَّاً وودادًا، والوّد هو املبة وما تكّنه من شعوٍر 
طّيٍب جتاه اآلخرين، ووداد هي غالية وحمبوبة يف عيون والديها، وجتسيداً ملبتهم 

هلا أطلقوا عليها هذا االسم الذي ينبض باملبة والشعور السامي النبيل.
 

وردة:
   الوردة: هي الواحدة من الورد، وهي الزهرة املتفتحة اجلميلة، اليت يفوح عبرُيها، 
وينتشر أََرُجها، وميأل املكان َعَبُقها ورائحتها الطيبة الزكّية، ومن حتمل اسم وردة فإن 

أهلها يرجون هلا أن تكون بصفات الورد يف الرقة والنعومة والرائحة الطيبة الزكية.

ورود:
   الورود: جع َوْرَدة، وهي األزهار الناعمة الرقيقة، اليت جتذب العنَي جبماهلا وتشّد 
القلب بطراوتها، وُتنعش الروح والنفس بشذاها وطيب رائحتها، فهي حمبوبة لدى 

اجلميع، ومن أجل ذلك ُيطلق الناُس اسها على بناتهم.

ِوَصال:
   من اأَلْسَاِء الّرْخَوة، والِوًصال ِضّد اهِلْجَران الذي فيه من لوعِة الُبْعِد والفراق ما فيه، 

والِوَصاُل يعين اجتماع طرفنِي بعد ِفراٍق طويل.  
وصايف:

  من الَوْصِف، وهو ما ُينعت به املرُء من أوصاٍف ومزايا جيلة، ووصايف هي اليت 
يتواصف الناُس جاهَلا وأخالَقها وما بها من صفاٍت طّيبٍة جيلة جتعل اسها على 

كّل لسان.
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َحا: َوضمْ
بح، يقولون: »يف وضح النهار«، والَوْضَحاء  اء، من الَوَضح وهو بياض الصُّ    أي َوْضحََ
هي البيضاء من اإلبل والذََّكر منها أْوَضح، والناقة الوضحاء من أجل النوق وأغالها، 
ووضحا هي األنثى ذات البشرة البيضاء اليت ُتشبه بياض الناقة الوضحاء، ومن هنا 

جاءها االسم. 

َفا: َوطمْ
   أي َوْطَفاء، من الَوَطف، وهو كثرُة شعِر أهداِب العني، واملرأة الَوْطَفاء هي اليت  يف 
ُهْدِب أْشَفاِر عينيها ُطول، وهي من الصفات املمودة اليت يّبها الرجُل يف املرأة، 
واليت تضيُف إىل عينيها الواسعتني طوَل اهُلدب وسواده، ومن هذه الصفات اجلميلة 

جاء هذا االسم.

َوَطن:
   الوطن: هو بلُد اإلنساِن والدولة اليت يعيش فيها، والوطن تشتاق إليه النفس وحتنُّ 
إليه، وإذا ما ابتعد املرء عنه يعاوده احلنني إليه، واسم وطن من األساء احلديثة اليت 
ُيعبِّ فيها الناس عن ُحبِّهم وتعلّقهم بأوطانهم بعد أطماع االستعمار واحتالله لكثرٍي من 

البلدان العربية. وهناك بيت مشهور ألحد شوقي يقول فيه:
            وطين لو ُشِغْلُت باخُلْلِد عنه    نازعتين إليه يف اخللد نفسي)1)

وعد:
   الوعد: هو العهد، وما يقطعه اإلنساُن على نفسه من عهٍد يفي به يف موعده، وكأنَّ 

األهل كانوا على وعٍد مبيالد هذه الطفلة اجلميلة، فأطلقوا عليها هذا االسم.

)1) - الشوقيات، جزء 1، ص 337.
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وفاء:
   الوفاء: هو اإلخالص، ووفاء هي األمينة املخلصة اليت تصون الوداد، وال تنسى 
املعروف، وتظّل وفيًة خملصة، فتحبها أسرتها وترتفع قيمتها بينهم مبا هلا من أخالٍق 

ساميٍة نبيلة.

وفيقة:
ُتَوفَّق يف     وفيقة: من الَوْفق والتوفيق وهو الصالُح وسداد الرأي، ووفيقة هي اليت 
بني   وتقارب  اآلخرين،  بني  ُتَوفِّق  اليت  وهي  وأسرتها،  أهلها  بها  ويسعد  حياتها، 

القلوب، فيحّبها اجلميع ويتمنون هلا اخلرَي والسعادة.

َواَلء:
   الوالء: هو حفظ املبة لشخٍص ما والتقّرب منه وعدم التنّكر له، ووالء هي اليت 
تصون الوداد، وحتافظ على الصداقة مع أترابها ومعارفها، وتتمّسك بالفضائل واألخالق 

السامية النبيلة.  

ِوَئام:
ْحَبِة والِعْشَرة، وِوَئام     الِوَئام: هو ُحسن االتفاق، وموافقة الناس بعضهم بعضاً يف الصُّ

هي اليت تكون طيبة املَْعَشِر، واليت حتافظ على الوّد والصداقة.
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يامسني: 
   الياسني: وواحدته ياسينة، هو ورد أبيض عطرّي الرائحة، ُتتخذ منه العطور، 
وهو اسٌم قديٌم ورَد يف الشعر العربّي منذ العصر اجلاهلي، وأساء الورود اليت ُتطلق على 
اإلناث كثرية: منها السوسن والُفّل والريان وغريها، وعندما ُيطلق األهل على ابنتهم 
هذا االسم فهم يريدون هلا أن تكون بينهم كالوردِة اجلميلة اليت تفوح رائحتها الزكّية، 

لتمأل حياتهم بشذاها وعبريها الطّيِب الفّواح.

َياُقوت:
   الَياُقوُت: َحَجٌر من األحجاِر الكرمية، وهو أكثر املعادِن صالبًة بعد املاس، ولوُنه 
فرة، والواحدة منه ياقوتة، وقد َوَرَد  يف الغالِب َشفَّاٌف ُمَشّرٌب باحُلمرِة أو الزُّرقِة أو الصُّ
ذكُره يف القرآِن الكريم: »َكأَنَُّهنَّ الَْياُقوُت َوامْلَْرَجاُن«)1)، واسم ياقوت جاء من هذا احلجر 

الكريم.

َرة:  ُيسمْ
   الُيْسر: هو سعُة العيش والرخاء والعيش يف رغٍد وحببوبة، وهو نقيض الُعْسر الذي 
يعين الضيق والشّدة وقلة ذات اليد، والُيْسرة هي الرخاء وسعة الرزق، ويتوّسم األهُل 
يف هذه املولودة أن يّل عليهم مع ميالدها اخلرُي والرخاُء والُيْسر، وأن ُيبعد اهلل عنهم 

شّر الفقِر واحلاجة والعوز.

)1) - سورة الرحن: اآلية 58.

األمساء املبدوءة بالياء
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َيِقني:
ْدُق اخلالُص الذي ال شّك فيه، ويقني هي اليت     اليقني: هو احلقيقة الدامغة، والصِّ
إال  تقول  وال  والرَِّياء،  الكذَب  تعرف  وال  الرفيعة،  واألخالق  والنُّْبِل  ْدِق  بالصِّ تتاز 

احلقيقة الصافية بكلِّ بساطٍة وعفوّية.





- 160 -

  **)أ(**
ابتسام: 1 .
ابتهال: 2 .

آثار: 3 .
إجيعة: 4 .
أحالم: 5 .

إخالص: 6 .
إدحيلة: 7 .
أديان: 8 .
أذكار: 9 .
إرادة: 10 .

ارحتاب: 11 .
أروى: 12 .
أريج: 13 .

ازدهار: 14 .
ازعيلة: 15 .
إْسَراء: 16 .

إسالم:  17 .
أساء: 18 .

أْسََهان: 19 .

َأِسيل: 20 .
آسية: 21 .
إشتية: 22 .

أشجان: 23 .
أصالة: 24 .
أصايل: 25 .
اعتدال: 26 .
افتخار: 27 .
إْفَرجية: 28 .

أَْفَكار: 29 .
أْفَنان: 30 .

إْفَهْيدة: 31 .
إكرام: 32 .

إكليبة: 33 .
آالء: 34 .

إهلام: 35 .
آمال: 36 .

َأَماني: 37 .
امتياز: 38 .
امريفة: 39 .

إمطرية: 40 .
إمطيعة: 41 .
إمغيظة: 42 .

أمل: 43 .
آمنة:  44 .
أمرية: 45 .
ُأميمة: 46 .
أمينة: 47 .

انتصار: 48 .
أندلس: 49 .
إنزيلة: 50 .
أَْنَسام: 51 .

انشراح: 52 .
إنصاف: 53 .

إنعام: 54 .
أَْنَغام: 55 .
أنهار: 56 .
أَْنَوار: 57 .
أوتار: 58 .

أوصاف: 59 .

ملحق )أ(
قائمة باألساء مرتبة حسب احلروف اهلجائية



- 161 -

أوطان: 60 .
إميان: 61 .
ايناس: 62 .
آيات:  63 .

آية: 64 .
 

 **)ب(**
باسة: 65 .
بتول: 66 .
ُبَثْيَنة: 67 .

خبيتة: 68 .
َبْدر: 69 .

َبِديَعة: 70 .
َبَراَءة: 71 .
َبَرَكة: 72 .

بسملة: 73 .
َبْسَمة: 74 .
بشاير: 75 .
ُبْشَرى: 76 .
َبْلَسم: 77 .

َبلِْقيس: 78 .
َبنُّوَرة: 79 .
بيان: 80 .

 **)ت(**
َتْأِويل. 81 .

حترير: 82 .
حَتِّية: 83 .
ُترِكّية: 84 .
ترياق: 85 .
تغريد: 86 .
تّفاحة: 87 .
َتْقَوى: 88 .
ُتَاضر: 89 .

تام: 90 .
َتَهاِني: 91 .

 **)ث(**
َثَراء: 92 .

ثَريَّا:  93 .
مِثَاِيل: 94 .
َثْنَوى: 95 .
َثْوَرة: 96 .

  **)ج(**
جازية: 97 .
َجَرادة: 98 .

َجْزَعة: 99 .
َجِليلة: 100 .
ُجَانة: 101 .

َجَالت: 102 .
َجْلة: 103 .

يعة: ْجِ 104 .
جيلة: 105 .
جنات: 106 .
جنان: 107 .
َجنَّة: 108 .

َجُنوب: 109 .
َجَنى: 110 .
جهاد: 111 .

ُجَهْيَنة: 112 .
جواهر: 113 .
ِجيهان: 114 .

 **)ح(**
حاكمة: 115 .
َحْبَسة: 116 .
حبيبة: 117 .

حجازية: 118 .
َحْرَبة: 119 .



- 162 -

ُحرَّة: 120 .
ُحرِّّية: 121 .
ِحِسن: 122 .
َحْسَنا: 123 .

حسنية: 124 .
حسينة: 125 .
َحْفَصة: 126 .
حكيمة: 127 .

َحال: 128 .
حلوة: 129 .

حليمة: 130 .
َحَّادة: 131 .
َحَامة: 132 .
َحْدة: 133 .
حيدة: 134 .
ْحَْيمة: 135 .
َحَنان: 136 .
َحِنني: 137 .
حورّية: 138 .
حياة: 139 .

 **)خ(**
ختام: 140 .

خدجية:  141 .
خضرا:   142 .

خلود: 143 .
مخيسة:   144 .

خولة: 145 .

 **)د(**
دالية: 146 .
ُدَعاء: 147 .
دالل: 148 .
ُدْنيا: 149 .

َدْوَلت: 150 .
ديانا: 151 .
دميا: 152 .
دينا: 153 .

 **)ذ(**
ِذْكرى: 154 .
ذهبة: 155 .
ذَهْيبة: 156 .
ذوابة: 157 .
ذيبة: 158 .

 **)ر(**
راحبة: 159 .
رابعة: 160 .
راضية: 161 .
رانية: 162 .
راوية: 163 .
رائدة: 164 .
رايقة: 165 .
َرَباب: 166 .
ُرَبى: 167 .

ربيحة: 168 .
ِرَتاج: 169 .
َرَجا: 170 .

ِرَحاب: 171 .
َرْحَة: 172 .
ُرَدْيَنة: 173 .
ِرْزقة: 174 .

َرْسِّية:  175 .
َرَشأ: 176 .

ُرْشِدّية: 177 .
َرشيدة: 178 .

َرَغد: 179 .



- 163 -

َرْغدة: 180 .
ِرْفعة: 181 .
ِرْفقة: 182 .
َرْفلة: 183 .

َرِفيدة: 184 .
رقية: 185 .
ُرىَل: 186 .

ِرَماح: 187 .
ُرَمْيَسة: 188 .

َرَنا: 189 .
رندة: 190 .
رنيم: 191 .
رنني: 192 .
ِرَهام: 193 .
َرَهف: 194 .
َرَواء: 195 .
َرَوان: 196 .
َرْوق: 197 .
رونق: 198 .
ُرْؤيا: 199 .

ُرَوْيَدة: 200 .
َريَّا: 201 .

ريتا: 202 .
ريف: 203 .
ريم: 204 .

ِرمياس: 205 .
رميان: 206 .
رمية: 207 .

رئيسة:. 208

 **)ز(**
زانة: 209 .
زايدة: 210 .
زبيدة: 211 .
ِزْرِعّية: 212 .
زريفة: 213 .
ْزَعْيلة: 214 .
زكية: 215 .
زمرد: 216 .
زهانة: 217 .
ُزْهِدّية: 218 .

َزْهر: 219 .
ُزْهَرة: 220 .

ُزْهِرّية: 221 .
زُهور: 222 .

زهية: 223 .
زينب: 224 .
زينة: 225 .

 **)س(**
َساَرة: 226 .

ساكتة: 227 .
ساملة: 228 .

سامية: 229 .
سائدة: 230 .
سبيل: 231 .
َسَحر: 232 .

َسَجاح: 233 .
ُسُجود: 234 .
َسِدين: 235 .
ِسراج: 236 .
ُسَريَّا: 237 .
ُسَعاد: 238 .

ِسْعِدي: 239 .
سعدية: 240 .
سعيدة: 241 .

َسْلَسبيل: 242 .
ُسْلَطانة: 243 .



- 164 -

َسلِْمي: 244 .
ِسلِْمّية: 245 .
َسلْوى: 246 .
َسَاح: 247 .
َسَاِهر: 248 .
َسَر:  249 .
ُسَيَّة: 250 .

سيحة: 251 .
َسِرَية: 252 .
َسَناء: 253 .

سنابل: 254 .
َسَنام: 255 .

ُسْنُدس: 256 .
َسْنُيوَرة: 257 .
ُسَهاد: 258 .
ِسَهام: 259 .
َسَهر: 260 .
ُسَهى: 261 .
ُسَهرْي: 262 .
ُسَهْيلة: 263 .
ُسوَزان: 264 .
َسْوَسن: 265 .

سونيا: 266 .
سويلمة: 267 .

 **)ش(**
شادن: 268 .
شادية: 269 .
شافية: 270 .
شامة: 271 .

شاهرة: 272 .
شذا: 273 .

شرقية: 274 .
ُشُروق: 275 .

شريفة:  276 .
شريقّية: 277 .

َشريهان:  278 .
شفا: 279 .
شفق: 280 .

شفيقة: 281 .
شكرية: 282 .
مَشْس: 283 .
مَشِّي: 284 .

مشيسة: 285 .
ُشنَّاَرة: 286 .

َشْهد: 287 .
َشْهَرَزاد: 288 .
َشِهرية: 289 .
شوق: 290 .

َشْوِقّية: 291 .
شِويكار :  292 .

شيحة: 293 .
شرياز: 294 .
شريين: 295 .

شيماء:. 296

**)ص(**
صابرين: 297 .
صافية: 298 .
َصاحلة: 299 .
صامية: 300 .
صباح: 301 .
صبحا: 302 .

صبحية: 303 .
صبية: 304 .
صبيحة: 305 .

صفاء: 306 .
َصِفّية: 307 .



- 165 -

صيتة: 308 .
**)ط(**

ُطْرَفة: 309 .
طيابة: 310 .

**)ظ(**
ظعينة: 311 .

**)ع(**
عاصية: 312 .
عاقلة: 313 .
َعاملِّية: 314 .
عالية: 315 .
عايدة: 316 .
عايشة: 317 .
َعْبَلة: 318 .
عبري: 319 .

ِعَتاب: 320 .
عجايب: 321 .

َعَدن: 322 .
ُعُروبة: 323 .
َعِريَفة: 324 .
َعِرين: 325 .

ِعّزة: 326 .
عزيزة: 327 .
ِعّزّية: 328 .

َعْسَكِريَّة: 329 .
ِعْسَملَّي: 330 .
ِعَطاف: 331 .
َعِطيَّات: 332 .
َعَفاف: 333 .
عفيفة: 334 .

ُعال: 335 .
َعلَْيا: 336 .
َعْمَرة: 337 .
عنان: 338 .

ِعَناَيات: 339 .
َعْنَدليب: 340 .

َعْهد: 341 .
عُهود: 342 .

َعَواِطف: 343 .
ِعيدة:. 344

**)غ(**
َغادة:    345 .

غالية: 346 .

َغِدير: 347 .
َغَرام: 348 .
َغَزال: 349 .
غزالة: 350 .

غزالن:  351 .
غصون: 352 .
ِغْفرة: 353 .
ِغَنى: 354 .

غنيمة: 355 .
غياهب: 356 .

غيثة: 357 .
غيظة: 358 .

**)ف(**
فاتن: 359 .
فادية: 360 .
فاطمة: 361 .
فايزة: 362 .

فتحية: 363 .
َفْخِرّية: 364 .

ِفَداء: 365 .
َفْدَوى: 366 .
ُفَرات: 367 .
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َفَرح: 368 .
فرحانة: 369 .
َفْرَحة: 370 .

فردوس: 371 .
َفْرُهودة: 372 .
ِفْرَيال: 373 .
فرجية: 374 .
فريدة: 375 .
فضة: 376 .

فضية:  377 .
فكتوريا: 378 .

َفْلحة: 379 .
فلسطني: 380 .

ُفلَّة: 381 .
ِفْنَيار: 382 .
فوز: 383 .

فوزية: 384 .
فريوز: 385 .

**)ق(**
ُقَتْيبة: 386 .
قزاية: 387 .

قنوع:    388 .

**)ك(**
كاملة: 389 .

َكاِميليا: 390 .
َكايدة: 391 .
َكَرامة: 392 .
َكَرَوان: 393 .
كرمية: 394 .
كفاح: 395 .
كفاية: 396 .
كليبة: 397 .
كنانة: 398 .
كوصر: 399 .

كواكب: 400 .
كوكب: 401 .
َكَيان: 402 .

**)ل(**
ُلْبَنى: 403 .
لبيبة: 404 .
جُلَنْي: 405 .
ُلْطِفّية: 406 .
لطيفة: 407 .

لَـْمَيا: 408 .
ملِيس: 409 .
ُلوِلي: 410 .
ليالي: 411 .
ِلَيان: 412 .
ليلى: 413 .
ليقة: 414 .
لني: 415 .
ِليَنا: 416 .

**)م(**
ماجدة: 417 .
مالكة: 418 .
مثايل: 419 .
جَمْد: 420 .

جمدية: 421 .
حَمَاِسن: 422 .
حَمَّبة: 423 .

مدية: 424 .
مرام: 425 .

مرزوقة: 426 .
ُمرة:  427 .

َمْرَوة: 428 .
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مريفة: 429 .
مريم: 430 .

مريومة: 431 .
مزنة: 432 .

مزيونة: 433 .
مسعودة: 434 .
ُمِشرية: 435 .

مصيونة: 436 .
معيوفة: 437 .
مفيدة:  438 .
َماَلك: 439 .
َمَلك: 440 .

مليحة: 441 .
َمَنار: 442 .
َمَنال: 443 .

َمَناِهل: 444 .
ُمْنَتَهى: 445 .
َمْنُصورة: 446 .

ِمْنوة: 447 .
ُمَنى: 448 .

منرية: 449 .
منيعة: 450 .

ُمِنيفة: 451 .
َمَها: 452 .

مهدية: 453 .
َمَواِهب: 454 .

َمي: 455 .
َميَّاَدة: 456 .
َمْيَثاء: 457 .

مريفت: 458 .
َمْيس: 459 .
َمْيَساء: 460 .
ر: مَيسَّ 461 .

َمْيُسون: 462 .

**)ن(**
نادين: 463 .
َنادية: 464 .

نارميان: 465 .
َناِهد: 466 .
نايفة: 467 .
َناِئَلة: 468 .
ِنَبال: 469 .
َنِبيَلة: 470 .
جناح: 471 .

جَنَاة: 472 .
جنالء: 473 .
جَنْمة: 474 .
جُنود: 475 .
جَنَْوى: 476 .

ِنَداء: 477 .
َنَدى: 478 .

َنْرِجس: 479 .
َنْرِمني: 480 .
نزهة: 481 .

َنْسِرين: 482 .
َنْسمة: 483 .
َنْصَرة: 484 .
َنْظِمّية: 485 .
نعامة: 486 .
ُنْعَرة: 487 .
ِنْعَمة: 488 .
نعيمة: 489 .

َنَغم: 490 .
نفيسة: 491 .
منرة: 492 .
مِنْشة: 493 .
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ِنَهاد: 494 .
ِنَهال: 495 .
ِنَهاية: 496 .
َنْهَلة: 497 .
ُنَهى: 498 .
َنِهيل: 499 .
َنِهيلة: 500 .
نوال: 501 .
ُنور: 502 .

ُنوَران: 503 .
نورة: 504 .
نوف: 505 .

نيفني:. 506

**)هـ(**
هادية: 507 .
هالة: 508 .
ِهَبة: 509 .

هدبي:  510 .

ُهدى:  511 .
هديل:  512 .
ْهاَللة:  513 .

َهَناء: 514 .
َهَناِدي: 515 .

ِهْند: 516 .
َهْنَدا:  517 .
هُنود: 518 .
َهَيا: 519 .

هيجر:  520 .
هيفاء: 521 .

**)و(**
وازنة: 522 .
وجود: 523 .

وجيهة: 524 .
وحيدة: 525 .

وداد: 526 .
وردة: 527 .

وصايف: 528 .
ِوَصال: 529 .
َوْضَحا: 530 .
َوْطَفا: 531 .
َوَطن: 532 .
وعد: 533 .
وفاء: 534 .

وفيقة: 535 .
والء: 536 .
ِوَئام: 537 .

**)ي(**
ياسني:  538 .
َياُقوت: 539 .
ُيْسَرة: 540 .
يقني:  541 .

****
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